REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.662/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF34205-08-26-2019, me objekt “Ruajtia me roje
private te objekteve te administruar nga sh.a
Ujesjelles-Kanalizime Kruje” – Marreveshje Kuader
- me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane
te percaktuara - me afat 24 muaj”, me fond limit
22,611,535.41 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu
zhvilluar në datën 27.09.2019 nga autoriteti
kontraktor, Ujesjelles-Kanalizime Kruje sha.

Ankimues:

“Firdeus Security” shpk
Blv “Gjergj Fishta”, pallati i ri përballë Diplomat 2,
kati.3, Hyrja 1 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ujësjellës-Kanalizime Krujë sha
Barabit Ndertese dy kateshe

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
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Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik” .
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 të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.08.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-34205-08-26-2019, me objekt
“Ruajtia me roje private te objekteve te administruar nga sh.a Ujesjelles-Kanalizime
Kruje” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 24 muaj”, me fond limit 22,611,535.41 Lekë pa tvsh, parashikuar
për tu zhvilluar në datën 27.09.2019 nga autoriteti kontraktor, Ujesjelles-Kanalizime Kruje
sha.
2

II.2. Në datën 30.08.2019 operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në pikën 3.3 të Kapacitetit Teknik dhe nën pikat 2,3,4,5 të Kapacitetit Teknik të
DST AK ka përcaktuar kritere të pambështetura ligjërisht jo në përpjestim të drejtë
me natyrën e procedurës së prokurimit dhe diskriminuese më poshtë po japim
kundërshtimet me argumentat tona për këto kritere:
3.3 Kapaciteti teknik
Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më pak se 40% e
vlerës se fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen,Kontrata e perfunduar,ose
(kontratat e perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi
pranohen Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat
tatimore te shitjes ku te shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
2.Qender kontrolli; e shoqeruar me ( certifikate pronesie te operatorit ekonomik
ose kontrate qeraje shoqeruar me çertifikate pronesie te qiradhenesit .
3.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Durres ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.Ne kete vertetim,
subjekti SHPSF nuk duhet të ketë asnjë masë administrative për OE, Titullarin dhe
Drejtuesin Teknik (të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për SHPSF-të) të dhënë
nga Policia e Shtetit nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim,”
4.Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar per
periudhen, Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet
tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në
muaj, 13 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.
5. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë
19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë
mbulimi Kruje ,te kete shlyer detirimet.

3

- Lidhur me kriterin - “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një
vlerë jo më pak se 40% e vlerës se fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre
viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen,Kontrata e perfunduar,ose
(kontratat e perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi
pranohen Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat
tatimore te shitjes ku te shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara”,
Gërma a dhe b e kësaj pike është përcaktuar në kundërshtim me atë cka përcakaton
pika 3 e nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 RrPP e ndryshuar e cila
përcakton se: Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon
dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit.
Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri
viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e kësaj pike në përputhje të plotë me atë që
parashikon pika 3 e nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 RPP të ndryshuar.

-

Lidhur me kriterin - 2.Qender kontrolli; e shoqeruar me ( certifikate pronesie te
operatorit ekonomik ose kontrate qeraje shoqeruar me çertifikate pronesie te
qiradhenesit .
Ky kriter është diskriminues dhe jo në përpjestim të drejtë me objektin që
prokurohet pasi kërkesa që krahas Aktit të Miratimit të paraqitet dhe Certifikatë
Pronësie /kontratë qeraje shoqëruar me certifikatë pronësie të qeradhënësit përbën
një kriter i cili vjen ndesh me nenin 20 dhe 46 të LPP, nuk gjen mbështetje as në
nenin 27 të VKm nr.914 datë 29.12.2014 RPP të ndryshuar. Gjithashtu vjen ndesh
dhe me nenin 22 të ligjit nr.75/2014 SHPSF dhe pika 5 e gërmës 5 e kreut D të
kreut VII të Udhëzimit nr.130 datë 05.03.2018 Për organizimin e shërbimit privat
të SHPSF sipas përcaktimeve ligjore të mësipërme nuk përcaktohet se kusht për
miratimin e qendrës së kontrollit është taksitivisht dhe pronësia apo qeraja e
objektit por mund të ketë dhe forma të tjera e rëndësishme për AK është që OE të
kenë të miratuar Qendrën e Kontrollit.
Kriteri i pikës 2 të kapacitetit teknik mbivendos kriterin e pikës 1 pasi AK ka
kërkuar: 1.Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit , miratuar nga Policia e Shtetit
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në Qarkun Durres ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik .Sipas Ligjit 75/2014.
Ligji nr.75/2014 datë 10.07.2014 nuk përcakton asnjë detyrim që subjekti i SHPSF
duhet të ketë domosdoshmërisht Certifikatën e Pronësisë për Qendrën e Kontrollit.
AK detyrohet të kërkojë një kriter deri në kufijtë që e lejon ligji pra e rëndësishme
është që të ekzistojë Akti i Miratimit nga DVP përkatëse , me ekzistencën e këtij
dokumenti AK ka krijuar bindjen se subjekti ka aftësinë dhe kapacitetet e ligjëruara
nga policia e shtetit për të realizuar këtë shërbim. Për sa më sipër kërkojmë që pika
2 të hiqet fare pasi është e panevojshme dhe e paligjshme për aq kohë sa është
kërkuar ky kriter në pikën 1 të Kapacitetit Teknik.

-

Lidhur me kriterin - ”3.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Durres ku jepet informacioni i mësipërm i
kërkuar.Ne kete vertetim, subjekti SHPSF nuk duhet të ketë asnjë masë
administrative për OE, Titullarin dhe Drejtuesin Teknik (të përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për SHPSF-të) të dhënë nga Policia e Shtetit nga data 1 (një)
janar e vitit 2018 e në vazhdim,”
Së pari ky kriter ka disa mangësi dhe disa kërkesa brenda tij diskriminuese. AK ka
detyrimin që të kërkojë që OE të disponojnë certifikata punonjësish të vlefshme aq
sa është numri i punonjësve që do të kryejnë shërbimin kërkesë që se ka kërkuar
dhe duhet ta kërkojë.
Tjetra është që kërkesa që të mos ketë pasur masë administrative dhe që prej datës
01.01.2018 e në vijim është një kriter diskriminues aq dhe përjashtues pasi koha e
gjatë e kësaj kërkesë mund të cojë në precedentë për AK në fazën e vlerësimit pasi
pranë një subjekti mund të ketë patur lëvizje të Titullarit dhe Drejtuesit Teknik ,
masa ndaj Drejtuesit dhe Titullarit të larguar con në penalzimin e subjektit pa të
drejtë.
Ne kërkojmë që kriteri të modifikohet si më poshtë: Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durres ku jepet informacioni
i mësipërm i kërkuar.Ne kete vertetim, subjekti SHPSF nuk duhet të ketë asnjë masë
administrative për OE, Titullarin dhe Drejtuesin Teknik që ka të punësuar dhe të
deklaruar në QKR në datën dhe hapjen e ofertave. Të paraqitet lista emërore ku të
jepet Emri , Mbiemri, nr.i certifikatës dhe data e lëshimit të saj.
Të ketë punonjës të pajisur me certifikatë të vlefshme aq sa është numri i
punonjësve që do të kryejnë shërbim sipas grafikut të ekzekutimit të kontratës.

-

Lidhur me kriterin - 4.Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve
të siguruar per periudhen, Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë
pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të
konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht
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-

-

15 punonjës të siguruar në muaj, 13 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin
teknik dhe administratorin.
Kërkesa për të paraqitur listpagesa të konfirmuara nga organet tatimore është një
kërkesë në kundërshtim me aktet ligjore dhe nën ligjore mbi mënyrën e dorëzimit të
listpagesave dhe shkarkimit të tyre on line nga sistemi kërkojmë që të modifikohet
ky kriter si më poshtë: Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve
të siguruar per periudhen, Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë
pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj, 13
punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.

Lidhur me kriterin- 5. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e
frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit
Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kruje ,te kete shlyer detirimet.
Së pari kërkesa për të shoqëruar autorizimin individual me ”të ketë shlyer
detyrimet” është një kërkesë e cila vjen ndesh me rekomandimin e APP dhe KPP
sipas të cilit AK gjatë hartimit të kriterve të kualifikimit për këtë shërbim nuk duhet
të kërkojnë paraqitjen e mandateve, faturave etj që provojnë likujdimin e
detyrimeve ndaj AKEP.
Së dyti AK krahas autorizmit individual për radiolomunikim ka kërkuar dhe radio
alarm. Nga verifikimi që i kemi bërë specifikimeve tekike dhe termave të referencës
në të cilat përcaktohet mënyra e kryerjes së shërbimit dhe llojet e shërbimit, nuk
konstatojmë në asnjë pikë që autoriteti kontraktor të ketë kërkuar shërbim me sinjal
alarmi. Kërkesa për të disponuar në autorizimin individual të lëshuar nga AKEP
radio alarm është një kërkesë e vendosur në kundërshtim me përcaktimet e nenit 46
të LPP dhe nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 e ndryshuar pasi sipas
dispozitave të këtyre neneve kërkohet që vendosja e kritereve të jetë në përpjestim
të drejtë me natyrën e shërbimit që do të kryhet. Përderisa nga AK nuk është
kërkuar shërbim dhe verifikim i sinjalit të alarmit apo monitorimi i sinjalit të
alarmit atherë kërkesa për paraqitjen e autorizimit individual të lëshuar nga AKEP
që të ketë radio alarm është një kërkesë që vjen në kundërshtim me ligjin. Sa më
sipër kërkojmë që ky kriter të modifikohet si vijon: Autorizim Individual në emër të
shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të lëshuar
nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet
elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kruje.

II.3. Me shkresën nr.636 prot datë 03.09.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit ku ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës.
II.4. Në datën 10.09.2019 pala ankimuese ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
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II.5. Nëpërmjet shkresës nr.687 prot., datë 23..09.2019 protokolluar me tonën me
nr.1482/2 datë 25.09.2019 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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk “Lidhur
me kriterin - “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më pak se 40%
e vlerës se fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen,Kontrata e perfunduar,ose (kontratat e
perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen
Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat tatimore te shitjes ku te
shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara”,
Gërma a dhe b e kësaj pike është përcaktuar në kundërshtim me atë cka përcakaton pika 3 e
nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 RrPP e ndryshuar e cila përcakton se: Për të
provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet
të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e
mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e kësaj pike në përputhje të plotë me atë që parashikon
pika 3 e nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 RPP të ndryshuar shpk Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3“Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
3.3 Kapaciteti teknik
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Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës se
fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen, Kontrata e perfunduar,ose (kontratat e
perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen
Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat tatimore te shitjes
ku te shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
III.1.2. Në shtojcën modifikim mbi dokumentat e tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor për procedurën e prokurimit përcaktohet si më poshtë:
ishte :
Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës se
fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen,Kontrata e perfunduar,ose (kontratat e
perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen
Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat tatimore te shitjes
ku te shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Behet :
Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më madhe se 40% e
vlerës se fondit të Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen,Kontrata e perfunduar,ose (kontratat e
perfunduara) dhe vërtetim të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen afati, datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
b.Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen
Kontrata e perfunduar, ose(kontratat e perfunduara) dhe vetëm faturat tatimore te shitjes
ku te shënohen afati,datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
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,
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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;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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...
III.1.5. Në nenin 28 “Kontratat e Shërbimit” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikohet si vijon:
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar
duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga
një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet
e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
III.1.6. 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 ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me
sukses të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e
autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme
dhe të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin
publik duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të
qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik.
III.1.7. Referuar sa më sipër KPP gjykon se kriteri lidhur me kontratat e ngjashme në rastin
konkret edhe pas modifikimit në shtojcën e publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e
prokurimeve elektronike ka tejkaluar parashikimet ligjore dhe nuk është është hartuar në
përputhje me to. Konkretisht neni 28 i VKM së sipërcituar parashikon shprehimisht se
autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga
një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet
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e realizuara. Ndërsa në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si
dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet
e realizuara. Cdo dokumentacion tjetër i kërkuar nuk është i nevojshëm dhe nuk i shërben
qëllimit për të cilat vendoset kriteri. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor
duhet të marrë masat e nevojshme për modifikimin e kriterit në përputhje me parashikimin
ligjor të sipërcituar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk Lidhur
me kriterin - 2.Qender kontrolli; e shoqeruar me ( certifikate pronesie te operatorit ekonomik
ose kontrate qeraje shoqeruar me çertifikate pronesie te qiradhenesit .
Ky kriter është diskriminues dhe jo në përpjestim të drejtë me objektin që prokurohet pasi
kërkesa që krahas Aktit të Miratimit të paraqitet dhe Certifikatë Pronësie /kontratë qeraje
shoqëruar me certifikatë pronësie të qeradhënësit përbën një kriter i cili vjen ndesh me nenin
20 dhe 46 të LPP, nuk gjen mbështetje as në nenin 27 të VKm nr.914 datë 29.12.2014 RPP të
ndryshuar. Gjithashtu vjen ndesh dhe me nenin 22 të ligjit nr.75/2014 SHPSF dhe pika 5 e
gërmës 5 e kreut D të kreut VII të Udhëzimit nr.130 datë 05.03.2018 Për organizimin e
shërbimit privat të SHPSF sipas përcaktimeve ligjore të mësipërme nuk përcaktohet se kusht
për miratimin e qendrës së kontrollit është taksitivisht dhe pronësia apo qeraja e objektit por
mund të ketë dhe forma të tjera e rëndësishme për AK është që OE të kenë të miratuar
Qendrën e Kontrollit.
Kriteri i pikës 2 të kapacitetit teknik mbivendos kriterin e pikës 1 pasi AK ka kërkuar: 1.Akti i
Miratimit të Qendrës së Kontrollit , miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun Durres ku
ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të
aktivitetit te operatorit ekonomik .Sipas Ligjit 75/2014.
Ligji nr.75/2014 datë 10.07.2014 nuk përcakton asnjë detyrim që subjekti i SHPSF duhet të
ketë domosdoshmërisht Certifikatën e Pronësisë për Qendrën e Kontrollit. AK detyrohet të
kërkojë një kriter deri në kufijtë që e lejon ligji pra e rëndësishme është që të ekzistojë Akti i
Miratimit nga DVP përkatëse , me ekzistencën e këtij dokumenti AK ka krijuar bindjen se
subjekti ka aftësinë dhe kapacitetet e ligjëruara nga policia e shtetit për të realizuar këtë
shërbim. Për sa më sipër kërkojmë që pika 2 të hiqet fare pasi është e panevojshme dhe e
paligjshme për aq kohë sa është kërkuar ky kriter në pikën 1 të Kapacitetit Teknik”, Komisioni
i prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën modifikim mbi dokumentat e tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor për procedurën e prokurimit përcaktohet si më poshtë:
Ne piken 2
IShte:
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Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit , miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun
Durres ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik .Sipas Ligjit 75/2014.
2.Qender kontrolli; e shoqeruar me ( certifikate pronesie te operatorit ekonomik ose
kontrate qeraje shoqeruar me çertifikate pronesie te qiradhenesit .)
Behet: Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit , miratuar nga Policia e Shtetit në
Qarkun Durres ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi
mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik .Sipas Ligjit 75/2014.
III.2.2. Sa më sipër KPP konstaton se ky pretendim i ankimuesit është pranuar nga autoriteti
kontraktor dhe është bërë modifikimi i kriterit në përputhje me pretendimet e ankimuesit.
Sa më sipër KPP nuk shprehet më tej lidhur me këtë pretendim të ankimeusit duke qënë se
interesi i tij për modifikimin e këtij kriteri është përmbushur plotësisht.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk Lidhur
me kriterin - ”3.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Durres ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.Ne kete vertetim, subjekti SHPSF
nuk duhet të ketë asnjë masë administrative për OE, Titullarin dhe Drejtuesin Teknik (të
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për SHPSF-të) të dhënë nga Policia e Shtetit nga data 1
(një) janar e vitit 2018 e në vazhdim,”
Së pari ky kriter ka disa mangësi dhe disa kërkesa brenda tij diskriminuese. AK ka detyrimin
që të kërkojë që OE të disponojnë certifikata punonjësish të vlefshme aq sa është numri i
punonjësve që do të kryejnë shërbimin kërkesë që se ka kërkuar dhe duhet ta kërkojë.
Tjetra është që kërkesa që të mos ketë pasur masë administrative dhe që prej datës 01.01.2018
e në vijim është një kriter diskriminues aq dhe përjashtues pasi koha e gjatë e kësaj kërkesë
mund të cojë në precedentë për AK në fazën e vlerësimit pasi pranë një subjekti mund të ketë
patur lëvizje të Titullarit dhe Drejtuesit Teknik , masa ndaj Drejtuesit dhe Titullarit të larguar
con në penalzimin e subjektit pa të drejtë.
Ne kërkojmë që kriteri të modifikohet si më poshtë: Operatori Ekonomik duhet të paraqesë
vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durres ku jepet informacioni i mësipërm i
kërkuar.Ne kete vertetim, subjekti SHPSF nuk duhet të ketë asnjë masë administrative për OE,
Titullarin dhe Drejtuesin Teknik që ka të punësuar dhe të deklaruar në QKR në datën dhe
hapjen e ofertave. Të paraqitet lista emërore ku të jepet Emri , Mbiemri, nr.i certifikatës dhe
data e lëshimit të saj.
Të ketë punonjës të pajisur me certifikatë të vlefshme aq sa është numri i punonjësve që
do të kryejnë shërbim sipas grafikut të ekzekutimit të kontratës, Komisioni i prokurimit
Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3“Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
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3.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Durres ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.Ne kete vertetim, subjekti SHPSF nuk
duhet të ketë asnjë masë administrative për OE, Titullarin dhe Drejtuesin Teknik (të
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për SHPSF-të) të dhënë nga Policia e Shtetit nga
data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim,”
III.3.2. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr. 964. Datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar parashikohet se “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.3.3. Në nenin 38 “Kundërvajtet administrative”, pika 1 dhe 2 të ligjit nr.75/2014
dt.10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se: “1.Për shkelje të
dispozitave të këtij ligji, kur ato nuk përbëjnë vepër penale, jepen masa administrative.
2.Masat administrative jepen nga strukturat e Policisë së Shtetit.”
III.3.4. Në kreun VIII “Masat Disiplinore dhe administrative”, të Udhëzimit Nr.130 datë
05.03.2018 parashikohet shprehimisht se: 1. Për shkeljet e dispozitave të ligjit nr.
75/2014, “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, të cilat nuk përbejnë vepër penale, nga
strukturat e Policisë së Shtetit jepen masat e mëposhtme administrative:
a) Për subjektin e SHPSF-së:
- vërejtje me paralajmërim për heqje të licencës;
- heqje të licencës.
b) Për titullarin e subjektit dhe drejtuesin teknik:
- vërejtje me paralajmërim për heqje të
certifikatës;
- heqje të certifikatës;
- gjobë.
c) Për punonjësin e shërbimit:
- vërejtje;
- vërejtje me paralajmërim për heqje të
certifikatës;
- heqje të certifikatës;
- gjobë.
2. Dhënia e masave administrative, sipas neneve 40 dhe 41 të ligjit nr. 75/2014, “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të
Policisë së Shtetit.
3. Dhënia e masave administrative, sipas neneve 42, 44, 45 dhe 46 të ligjit nr. 75/2014,
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, është kompetencë e drejtorit të Drejtorisë
Vendore të Policisë.
4. Për shkeljet e konstatuara gjatë kryerjes së shërbimit nga punonjësit e shërbimit,
drejtuesi teknik ka të drejtë të japë për punonjësit e shërbimit masa disiplinore, sipas
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përcaktimit të bërë në kontratën e punës. Masat disiplinore të dhëna nga drejtuesi teknik
administrohen në dokumentacionin e subjektit të SHPSF-së dhe raportohen në
informacionet mujore, që dërgohen në drejtorinë e policisë vendore përkatëse.
5. Konstatimi dhe shqyrtimi i shkeljeve administrative bëhen në përputhje me
legjislacionin në fuqi për kundërvajtjet administrative.
6. Procesverbali i konstatimit të shkeljes administrative, si dhe çdo dokumentacion tjetër,
që është i vlefshëm gjatë fazës së shqyrtimit të shkeljes administrative, vihet në dispozicion
sipas përkatësisë, strukturës përkatëse në Drejtorinë Vendore të Policisë.
7. Strukturat vendore të policisë, për rastet e shkeljeve të parashikuara në nenin 39,
germat “a”
dhe “b” dhe në nenin 40, pika 1, të ligjit nr. 75/2014, “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”,
dërgojnë në KSHKCL në DPPSH, propozimet për masa administrative për çdo subjekt,
vendimin e
KSHKC-së, relacionin sqarues për masën që propozohet dhe procesverbalin e konstatimit.
8. Strukturat e shërbimit të të tretëve në DPPSH dhe DVP, sipas përkatësisë dhe
kompetencës, bëjnë shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur për shkeljet e konstatuara
dhe mbi këtë bazë relatojnë në KSHKCL
III.3.5. Në nenin 28 pika 2 “Kontratat e Shërbimeve” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “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.”
Referuar sa më lart, KPP gjykon se autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij kriteri kërkon
garanci në lidhje me përmbushjen me sukses të kontratës nga ana e operatorëve
ekonomikë të cilët duhet të dëshmojnë seriozitet, besueshmëri gjatë kryerjes së
veprimtarisë së tyre. Kriteri i vendosur “mospasjen masë administrative, nuk ka masë
administrative për operatorin ekonomik (Subjektin) Titullarin dhe Drejtuesin Teknik, për
periudhën 1 Janar 2018 e në vijim nuk përbën në vetvete një kriter diskriminues dhe nuk i
tejkalon përmasat e kontratës së prokuruar. Është në të drejtën e autoritetit kontraktor që të
vendosë të tilla kritere ndaluese për operatorët të cilët nuk kanë një performancë pozitive
gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre duke u ndëshkuar nga organet përkatëse me masa
administrative për shkak të mospërmbushjes së rregullt të detyrimeve të caktuara që
burojnë nga legjislacioni në fuqi për shërbimin privat të sigurisë fizike apo nga akte të
tjera ligjore e nënligjore. Komisioni gjykon 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
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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 të gjitha kapacitetet për realizimin e kontratës me sukses në
afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
III.3.6. Gjithashtu lidhur me pretendimin e ankimuesit në lidhje me kriterin e mësipër se
”Së pari ky kriter ka disa mangësi dhe disa kërkesa brenda tij diskriminuese. AK ka
detyrimin që të kërkojë që OE të disponojnë certifikata punonjësish të vlefshme aq sa është
numri i punonjësve që do të kryejnë shërbimin kërkesë që se ka kërkuar dhe duhet ta
kërkojë. Të paraqitet lista emërore ku të jepet Emri , Mbiemri, nr.i certifikatës dhe data e
lëshimit të saj. Të ketë punonjës të pajisur me certifikatë të vlefshme aq sa është numri i
punonjësve që do të kryejnë shërbim sipas grafikut të ekzekutimit të kontratës” KPP
gjykon se pretendimi i ankimuesit në thelb ka të bëjë me shtim kriteri. Në rastin konkret,
KPP gjykon se objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me
kundërshtimin e një vendimi të shprehur nga ana e autoritetit kontraktor (verifikimin ligjor
në rast se kriteret kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo
në rast se specifikimet teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin
e kritereve kualifikuese në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri
ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të
parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto
të fundit, nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale
e paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar paraqitjen e certifikatave të
punonjësve të shërbimit, KPP në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit
kontraktor ( njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë
në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik nuk qëndrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk Lidhur
me kriterin - 4.Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar per
periudhen, Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori
ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj, 13 punonjes sherbimi
roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.
Kërkesa për të paraqitur listpagesa të konfirmuara nga organet tatimore është një kërkesë në
kundërshtim me aktet ligjore dhe nën ligjore mbi mënyrën e dorëzimit të listpagesave dhe
shkarkimit të tyre on line nga sistemi kërkojmë që të modifikohet ky kriter si më poshtë:
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar per periudhen,
Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët
E-sig 025 a) për këtë periudhë. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të
siguruar në muaj, 13 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.4.1. Në shtojcën modifikim mbi dokumentat e tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor për procedurën e prokurimit përcaktohet si më poshtë:
Pika 4 Ishte :
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar per periudhen,
Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj, 13
punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.
Behet :
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar per periudhen,
Pril,Maj,Qershor,Korik 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht
15 punonjës të siguruar në muaj, 13 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe
administratorin.
Sa më sipër KPP konstaton se ky pretendim është pranuar nga autoriteti kontraktor dhe
është bërë modifikimi i kriterit në përputhje me pretendimet e ankimuesit.
Sa më sipër KPP nuk shprehet më tej lidhur me këtë pretendim të ankimuesit duke qënë se
interesi i tij për modifikimin e këtij kriteri është përmbushur plotësisht.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk Lidhur
me kriterin- 5. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008
“Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kruje ,te kete
shlyer detirimet.
Së pari kërkesa për të shoqëruar autorizimin individual me ”të ketë shlyer detyrimet” është
një kërkesë e cila vjen ndesh me rekomandimin e APP dhe KPP sipas të cilit AK gjatë hartimit
të kriterve të kualifikimit për këtë shërbim nuk duhet të kërkojnë paraqitjen e mandateve,
faturave etj që provojnë likujdimin e detyrimeve ndaj AKEP.
Së dyti AK krahas autorizmit individual për radiolomunikim ka kërkuar dhe radio alarm. Nga
verifikimi që i kemi bërë specifikimeve tekike dhe termave të referencës në të cilat përcaktohet
mënyra e kryerjes së shërbimit dhe llojet e shërbimit, nuk konstatojmë në asnjë pikë që
autoriteti kontraktor të ketë kërkuar shërbim me sinjal alarmi. Kërkesa për të disponuar në
autorizimin individual të lëshuar nga AKEP radio alarm është një kërkesë e vendosur në
kundërshtim me përcaktimet e nenit 46 të LPP dhe nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 e
ndryshuar pasi sipas dispozitave të këtyre neneve kërkohet që vendosja e kritereve të jetë në
përpjestim të drejtë me natyrën e shërbimit që do të kryhet. Përderisa nga AK nuk është
kërkuar shërbim dhe verifikim i sinjalit të alarmit apo monitorimi i sinjalit të alarmit atherë
kërkesa për paraqitjen e autorizimit individual të lëshuar nga AKEP që të ketë radio alarm
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është një kërkesë që vjen në kundërshtim me ligjin. Sa më sipër kërkojmë që ky kriter të
modifikohet si vijon: Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave
per radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kruje”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/5 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:

-

Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918,
datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”,
me zonë mbulimi Kruje ,te kete shlyer detyrimet.

III.5.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si vijon:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në 5 vendroje dy me sherbim 24 ore Shkrete Sakarac dhe Shkrete Livadhe me
tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën lidhet kontrata. (24 orë në ditë) si dhe
nje vendroje me sherbi 16 ore me dy turne në të gjitha ditët kalendarike (16 orë në
ditë)dhe dy vendroje me sherbim 8 ore në të gjitha ditët kalendarike për të cilën lidhet
kontrata. (8 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha
hapësirat e objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për
SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria
e Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që
vërtetojnë identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.

16

e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.5.3. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaltohet si më poshtë:
l. Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
“Ruajtja e objeketve te administrua nga h.a Ujesjelles-Kanalizime Kruje me roje
private” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 24 muaj.
Kontratat do të lidhen sipas afateve të përcaktuara nga AK.

Detyrat:
Të ruajë objektin në zbatim të Rregullores së Brendshme të institucionit.
- Të ruajë rendin dhe të sigurojë jetën e personelit.
3. Detyrat e kontraktorit:
Kontraktori ka për detyrë:
- Të hartojë Rregulloren e Shërbimit dhe t’ja paraqesë Autoritetit Kontraktor.
- Të hartojë grafikun e shërbimit duke siguruar shërbimin e vazhdueshëm në të
gjitha ditët e javës me turne dhe t’ja paraqesë çdo muaj Autoritetit Kontraktor
duke përcaktuar emrat e punonjësve të sherbimit për çdo ditë dhe për çdo turn.
- Të ndërhyjë me grupin e gatshëm, në bazë të legjislacionit në fuqi, në çdo rast që
paraqitet nevoja dhe të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit
dhe të rritjes së efektshmërisë së veprimit në rast te cënimit të institucionit ose të
personelit.
Punonjësi i shërbimit ka për detyrë:
- Të zbatojë Rregulloren e Shërbimit të hartuar nga Drejtuesi Teknik
- Të zbatojë Rregulloren e Brendëshme të institucionit
- Të zbatojë grafikun për shërbimin me rojet private duke u paraqitur 10 minuta
përpara dorëzimit të turnit.
- Të sigurojë ruajtjen dhe rendin në këtë objekt.
- Të mos lejojë futjen e personave në objekt pa flete-hyrje.
- Të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokumentin përkatës.
- Të sigurojë parkimin e automjeteve të A.K sipas vendeve të përcaktuara nga
institucioni.
- Të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin, ndriçimin, gadishmërinë
e sistemit të ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj zjarrit dhe për çdo parregullsi të informojë
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-

-

-

duke vënë në dijeni përgjegjësin e tij dhe ky i fundit njofton personin e autorizuar
të Autoritetit Kontraktor për çdo mangësi të konstatuar.
Para marrjes së shërbimit, kontrollon objektin në prezencë të rojes dorëzuese dhe
për çregullimet e konstatuara njofton përgjegjësin e rojeve dhe përgjegjësin e
shërbimeve të brendshme të institucionit, duke bërë shënimet përkatëse në librin e
shërbimit.
Të njohë dhe zbatojë rregulloren për mbrojtjen kundra zjarrit. Në rast zjarri të
marrë masa për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset, përgjegjësin e
rojeve dhe përgjegjësin e shërbimeve të brendshme të institucionit.
Kur në objekt kryhen vepra penale, roja bën bllokimin e mjedisit dhe të autorit dhe
njofton menjëhere organet kopetente
Të jetë i paisur me armë dhe ta përdorë atë në bazë të legjislacionit në fuqi.
Të karakterizohet nga sjellja qytetare në komunikim me personat.
Ndalohet futja dhe qendrimi i rojës në ambjentet e brendëshme të objektit
përjashtuar rastet për zbatimin e rregullores.
Rojes, gjatë kohës së sherbimit i ndalohet të pijë pije alkolike, të flejë, të bisedojë
me persona të jashtëm.
Të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit dhe të rritjes së
efektshmërisë së veprimit në rast të cënimit të institucionit ose të personelit.
4.Vendi i kryerjes së shërbimeve:1.ShkreteSakarac,2.ShkreteLivadhe
3.Picrrage,4.Hasan1,5.Hasn2

III.5.4. 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;”
III.5.5. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 2 dhe 5, parashikon: “2.
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, nëpërputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtëme aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
përpërmbushjen e këtyre kritereve. 5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon: ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion
apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
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III.5.6. Në nenin 1 “Objekti dhe Qëllimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se: 1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që
zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet
kontraktore. 2. Qëllimi i këtij ligji është: b) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat
e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të
fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet
operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të
gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të
sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.5.7. Në nenin 20 “Mosdiskriminimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter,
kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”.
III.5.8. Në nenin 23 pika 1, 2, “Specifikimet teknike” të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: 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 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. III.7.2.8. Në nenin 28, pika 1
“Kontratat e shërbimeve” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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”.
III.5.9. 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, përvojën e
duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të
kontratës. Referuar rregullave të prokurimit publik si më sipër cituar, natyra e shërbimit
duhet të shprehet qartë në termat e referencës dhe specifikimet teknike, të cilat duhet të
përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit,
duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e
ofertuesve. Për autoritetin kontraktor është konsideruar e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron sistem radioalarmi përvec radiokomunikimit por nga
shqyrtimi i specifikimeve teknike dhe termave të referencës të hartuara nga ky autoritet,
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nuk rezulton të jetë dhënë ndonjë informacion lidhur me përdorimin e sinjaleve të alarmit
për shërbimin e kërkuar.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit qëndrojnë.
III.5.10. Gjithashtu sa i takon kërkesës për shlyerjen e detyrimeve ndaj AKEP pjesë e
kriterit të vecantë të kualifikimit KPP vëren se,
III.5.11. 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.5.12. 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, duke mbajtur në konsideratë
përmasat e kontratës që do të prokurohet siç është përcaktuar edhe në rregullat e
prokurimit publik.
III.5.13. Në rekomandimin e përbashkët të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit
të Prokurimit Publik “ Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit
për shërbimin privat të ruajte s fizike” të datës 20.12.2017, i ndryshuar, ndër të tjera
parashikohet se “ Të mos kërkohet si kriter kualifikimi paraqitja e një vërtetimi nga
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, me qëllim vërtetimin e likuidimeve të
përcaktuara nga ky institucion, pasi me paisjen e operatorit ekonomik me autorizim
individual për përdorim frekuenca për radiokomunikim dhe alarm presupozohet se nga
ana e këtij të fundit janë paguar paraprakisht detyrimet pranë AKEP” .
Në lidhje me kërkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor mbi shlyerjen e detyrimeve
ndaj AKEP, KPP gjykon se megjithëse në formulim shfaqet në cilësinë e një kriteri të
ndryshëm nga ai për të cilën KPP dhe APP ka rekomanduar të mos kërkohet në
procedurën e prokurimit, por efektet e kësaj të fundit janë të njëjta.
Sa më sipër, KPP gjykon se me paisjen e operatorit ekonomik me autorizim individual për
përdorim frekuenca për radiokomunikim dhe alarm presupozohet se nga ana e këtij të
fundit janë paguar paraprakisht detyrimet pranë AKEP dhe se kërkesa e mësipërme nuk i
shërbën qëllimit të autoritetit kontraktor. Në këtë kuptim KPP gjykon se autorittei
kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit duke hequr kërkesën për
likujdimin e detyrimeve ndaj AKEP si dhe të heqë kërkesën për radioalarm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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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 dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF34205-08-26-2019, me objekt “Ruajtia me roje private te objekteve te administruar
nga sh.a Ujesjelles-Kanalizime Kruje” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj”, me fond
limit 22,611,535.41 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 27.09.2019
nga autoriteti kontraktor, Ujesjelles-Kanalizime Kruje sha.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit
sipas konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1482 Protokolli, Datë 10.09.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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