KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 01/2017
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 09.01.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-57338-11-09-2016 me
objekt: “Shërbimi privati sigurisë fizike të Universitetit
Politeknik të Tiranës Viti 2017”, me fond limit 40,322,277
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
05.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti Politeknik
i Tiranës.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, P.10/1, Kati i Parë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti Politeknik i Tiranës
Sheshi “Nënë Tereza”, nr.4, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 10.11.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-57338-11-09-2016 me objekt: “Shërbimi privat
sigurisë fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës Viti 2017”, me fond limit 40,322,277 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti
Politeknik i Tiranës.
II.2. Në datën 14.11.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit si më poshtë:
1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit nga autoriteti kontraktor është kërkuar : Operatori
ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit
Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
për kategorinë 1.3.A shoqëruar me :
1. Për jo më pak se 61 punonjës shërbimi shoqëruar dhe me certifikatat
2. Listën emërore
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-

-

3. Jo më pak se 2 Përgjegjës Shërbimi
4. Jo më pak se 2 Grupe të Gatshme
5. Jo më pak se 3 operator salle
Kriteri që certifikatat e punonjësve të shërbimit të jenë lëshuar vetëm në bazë të ligjit
nr.75/2014 për SHPSF dhe Udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015 Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike, bie në kundërshtim me legjislacionin në fuqi pasi
certifikatat e lëshuara sipas ligjit të vjetër janë lëshuar pa afat dhe ato janë ende të
vlefshme. Nëse do të shikojmë ligjin nr.8870 datë 19.04.2001 “Për SHPSF” dhe
Udhëzimin Nr.656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e certifikimit, licensimit dhe
kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike” vijojnë të jenë ende në
fuqi. Gjithashtu nëse do të shikojmë ligjin nr.75/2014 për SHPSF te dispozita kalimtare e
tij neni 4 thuhet: Licencat aktive të dhëna në zbatim të ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “ Për
shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizie të ndryshuar e ruajnë vlefshmërinë e tyre deri në një
vit nga hyrja në fuqi e këtij ligji me të drejtën e aplikimit të ri për pajisje me licencë sipas
kushteve dhe kritereve të këtij ligji”. Nga sa më sipër del qartë se certifikatat e shërbimit
certifikatat e punonjësve të shërbimit lëshuar në bazë të ligjit nr.8870 vijojnë të jenë ende
të vlefshme. Dispozita e mësipërme nuk i referohet certifikatave të punonjësve, por vetëm
licencës së shoqërisë, terma të cilat nuk janë të njëjtë sipas përcaktimeve të ligjit.
Certifikatë është dokumenti që i jepet titullarit të subjektit, drejtuesit teknik dhe punonjësit
të shërbimit i cili vërteton aftësinë e tyre për ushtrimin e detyrave përkatëse. Licencë është
akti adinistrativ që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë
në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
Neni 5 pika 5 i ligjit 75/2014 për Sh.p.s.f thotë: Certifikata është e vlefshme për katër vjet
me të drejtë ripërtëritje për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e
shërbimit. Përfundimisht ligji i ri parashikon vetëm rastet për certifikim për herë të parë të
një punonjësi. Për certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 do të vazhdojnë të jenë
ende në fuqi. Madje referuar kthim përgjigjes nr.5815/1 prot datë 21.09.2016 të Drejtorisë
së Policisë së Shtetit përforcohet edhe një herë fakti se certifikatat e lëshuara në bazë të
ligjit nr.8870 për SHPSF vijojnë të jenë të vlefshme.

2. Në dokumentat standarte të tenderit nga autoriteti kontraktor është kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit
Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
për kategorinë 1.3.A shoqëruar me :
6. Për jo më pak se 61 punonjës shërbimi shoqëruar dhe me certifikatat
7. Listën emërore
8. Jo më pak se 2 Përgjegjës Shërbimi
9. Jo më pak se 2 Grupe të Gatshme
10. Jo më pak se 3 operator salle
Kriteri i mësipërm është i mangët pasi autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar nëse
vërtetimi do të jetë i lëshuar në vitin 2015 apo në vitin 2016. Gjithashtu nuk është
vendosur nëse vërtetimi duhet të jetë lëshuar brenda 30 ditësh sic ka qenë vitin e kaluar
apo brenda 3 muajsh.
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Gjthashtu kërkesa për certifikata punonjësish është një kërkesë e dubluar për arsye se
vërtetimi i lëshuar nga DVP Tiranë jep informacion për numrin e punonjësve të certifikuar
të operatorëve ekonomikë dhe nuk ka nevojë që të vendosni kriter tjetër për këtë qëllim.Për
këtë arsye kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë një vërtetim për numrin e punonëjsve të certtifikuar duke hequr fjalën certifikatat.
3. Në dokumentat standarte të tenderit kohëzgjatja e kontratës është përcaktuar nga data e lidhjes
së kontratës me përfundim në 31.12.2017. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin në muaj
për kryerjen e shërbimit. Autoriteti kontraktor duhet të vendosë afatin në muaj pasi është një
element i rëndësishëm për hartimin e ofertës ekonomike mungesa e të cilit do të cojë në konfuzion
të plotë operatorët ekonomikë pjesmarrës dhe vetë KVO. Sa më sipër kërkojmë vendosjen e afatit
të saktë mbi bazën e të cilit do të përllogaritet oferta ekonomike.
4. Në shtojcën 12 Termat e Referencës është kërkuar “Për zbatimin e kësaj kontrate, operatori
ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë për cdo vendroje të shoqëruar me autorizimet e
mbajtjes dhe përdorimit të tyre sipas legjislacionit në fuqi”. Në kriteret e vecanta të kualifikimit
mungon kërkesa për të vërtetuar kapacitetin e armëve të brezit. Për këtë arsye autoriteti duhet të
vendosë në kriteret e kualifikimit ose të heqë fare nga termat e referencës.
II.3. Me shkresën nr.20/12 prot datë 18.11.2016 ankimuesi është vënë në dijeni lidhur me
refuzimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 22.11.20166 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës me nr.1425/ prot., datë 25.11.2016, protokolluar me tonën me nr.2331/2
prot., datë 30.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit
të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k se “Në
dokumentat standarte të tenderit kohëzgjatja e kontratës është përcaktuar nga data e lidhjes së
kontratës me përfundim në 31.12.2017. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin në muaj për
kryerjen e shërbimit. Autoriteti kontraktor duhet të vendosë afatin në muaj pasi është një element i
rëndësishëm për hartimin e ofertës ekonomike mungesa e të cilit do të cojë në konfuzion të plotë
operatorët ekonomikë pjesmarrës dhe vetë KVO. Sa më sipër kërkojmë vendosjen e afatit të saktë
mbi bazën e të cilit do të përllogaritet oferta ekonomike”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1. Në pikën 2.3 “Kohëzgjatja e Kontratës ” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
-

Nga data e lidhjes së kontratës me përfundim në 31.12.2017

III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
-

Afatet e Ekzekutimit: Afati i kryerjes së shërbimit fillon nga dita e lidhjes së kontratës dhe
përfundon në datën 31.12.2017.

III.1.3. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Shpërndarja të bëhet sipas turneve të sipërpërmendura për të siguruar mbulimin e tyre me
shërbimin e rojeve pa ndërprerje gjatë gjithë periudhës duke filluar nga data e fillimit të shërbimit
deri në 31.12.2017.
III.1.4. Referuar përcaktimeve sa më sipër në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton mangësi në procesin e hartimit të dokumentave të tenderit të procedurës objekt
ankimimi, pasi në të mungon informacioni lidhur me kohëzgjatjen e kontratës. Në asnjë prej
shtojcave të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi (Formulari i
Ofertës, Specifikimet Teknike, Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit,Termat e Referencës) nuk
jepet informacion mbi afatin e kontratës, të cilit operatorët ekonomikë pjesmarrës, duhet t’i
referohen gjatë momentit të përllogaritjes së ofertave. I vetmi informacion lidhur me këtë fakt në
dokumentat e tenderit jepet në formën Nga lidhja e kontrates deri me date 31.12.2017 pa dhënë
asnjë specifikim më tepër.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga përcaktimi i mësipërm, gjykon se autoriteti kontraktor
nuk ka përcaktuar qartë dhe saktë periudhën e kryerjes së shërbimit. Sqarojmë se kohëzgjatja e
kontratës ose periudha e kryerjes së shërbimit është një element i rëndësishëm dhe i domosdoshëm
gjatë hartimit të ofertës ekonomike nga operatorët ekonomikë të interesuar.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, mospërcaktimi i saktë i informacionit në lidhje me afatin
e kryerjes së shërbimit apo përcaktimi i të dhënave kontradiktore, krijon konfuzion tek ofertuesit
lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike, si dhe vështirëson punën e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave në procesin e vlerësimit dhe krahasimit të ofertave ndërmjet tyre.
Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera
që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të ruajtjes me roje, (pra të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e
kërkuar), mosvendosja e saktë e informacionit mbi kohëzgjatjen e shërbimit sjell si pasojë ofertim
me afat të ndryshëm për subjekte të ndryshme. Mungesa e këtij elementi mund të shërbejë si
pengesë për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik, në kundërshtim me parimet e
përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
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Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Sa më sipër, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
kryejë modifiimin e dokumentave të tenderit duke përcaktuar afatin konkret të ekzekutimit të
kontratës duke mos lënë asnjë vënd për interpretim nga ana e operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k se “Në
shtojcën 12 Termat e Referencës është kërkuar: Për zbatimin e kësaj kontrate operatori ekonomik
fitues duhet të disponojë nga një armë për cdo vendroje të shoqëruar me autorizimet e mbajtjes
dhe përdorimit të tyre sipas legjislacionit në fuqi. Në kriteret e vecanta të kualifikimit mungon
kërkesa për të vërtetuar kapacitetin e armëve të brezit. Për këtë arsye autoriteti duhet të vendosë
në kriteret e kualifikimit ose të heqë fare nga termat e referencës”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
- Per zbatimin e kesaj kontrate Operatori ekonomik fitues duhet te disponojë nga nje arme per
çdo vendroje, te shoqeruara me autorizimet e mbajtjes dhe perdorimit te tyre sipas
legjislacionit ne fuqi.
III.2.2. Në kthim përgjigjen drejtuar operatorit ekonomik ankimues për këtë pikë të ankesës
autoriteti kontraktor ka sqaruar se : “Operatori ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë
për cdo vendroje të shoqëruara me autorizimet e mbajtjes dhe përdorimit të tyre sipas
legjislacionit në fuqi” por në zbatim të udhëzimit të sipërcituar nuk e ka vendosur kriter
kualifikues lidhur me mumrin e armëve të brezit duke gjykuar se është i panevojshëm në këtë fazë
të procedurës por në fazën e zbatimit të kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson 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.2.3. Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor me të drejtë ka parashikuar në termat e
referencës, detyrat që duhet të plotësojë operatori ekonomik fitues gjatë fazës së ekzekutimit të
kontratës një prej të cilave është edhe disponimi i një arme për cdo vendroje të shoqëruara me
autorizimet e mbajtjes dhe përdorimit të tyre nga ana e operatorit ekonomik fitues. Këto detyra i
takojnë pikërisht fazës pas lidhjes së kontratës, dhe pretendimin e operatorit ekonomik për
6

parashikimin e kësaj kërkese në kriteret e vecanta të kualifikimit, Komisioni e gjen tërësisht të
pabazuar. Në rastin konkret autoriteti kontraktor ka gjykuar të mjaftueshme që kapacitetet lidhur
me armatimin të përmbushen vetëm nga operatori ekonomik, i cili do të rezultojë fitues në fund të
procedurës objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” për modifikimin e
kriterit “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Udhëzimit nr.157 datë
01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Tiranë për kategorinë 1.3.A shoqëruar me : Për jo më pak se 61 punonjës shërbimi
shoqëruar dhe me certifikatat; Listën emërore; Jo më pak se 2 Përgjegjës Shërbimi; Jo më pak se
2 Grupe të Gatshme; Jo më pak se 3 operator salle.
- Kriteri i mësipërm është i mangët pasi autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar nëse
vërtetimi do të jetë i lëshuar në vitin 2015 apo në vitin 2016.
- Gjithashtu nuk është vendosur nëse vërtetimi duhet të jetë lëshuar brenda 30 ditësh sic ka
qenë vitin e kaluar apo brenda 3 muajsh.
- Gjthashtu kërkesa për certifikata punonjësish është një kërkesë e dubluar për arsye se
vërtetimi i lëshuar nga DVP Tiranë jep informacion për numrin e punonjësve të certifikuar
të operatorëve ekonomikë dhe nuk ka nevojë që të vendosni kriter tjetër për këtë qëllim.Për
këtë arsye kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë një vërtetim për numrin e punonjësve të certtifikuar duke hequr fjalën
certifikatat”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” 3.3. “Kapaciteti Teknik” pika 9 të
dokumentave të procedurës së prokurmit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015 ”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3A shoqëruar me:
-

per jo me pak se 61 punonjes sherbimi shoqeruar dhe me certifikatat;
listën emërore,
Jo me pak se 2 Pergjegjes Sherbimi;
Jo me pak se 2 Grupe te Gatshme;
Jo me pak se 3 operator salle;

III.3.2. Në kthim përgjigjen drejtuar ankimuesit për këtë pikë të ankesës autoriteti kontraktor ka
sqaruar se: autoriteti kontraktor ka vlerësuar se është e kuptueshme pa qenë nevoja të specifikohet
se dokumenti duhet të jetë lëshuar për këtë vit (viti 2016) kalendarik në të cilin zhvillohet tenderi.
Në lidhje me afatin brenda të cilit duhet të jetë lëshuar ky vërtetim AK ka vlerësuar të
panevojshëm përcaktimin e tij duke marrë në konsideratë rregullin e përgjithshëm të vlefshmërisë
së akteve adminsitrative të kësaj natyre të përcaktuar në legjislacionin specifik. Lidhur me
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pretendimin e ankimuesit se certifikatat e punonjësve janë një kërkesë dyfishe dhe se vërtetetimi i
DVP do të mjaftonte për të provuar kapacitetin njerëzor të OE AK arsyeton se kjo kërkesë është
vendosur në përputhje të plotë me nenin 28 të VKM nr.914 datë 229.12.2014 të ndryshuar si dhe
në respekt të nenit 46 pika 1 gërma b e Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar.
III.3.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.3.4. Referuar parashtrimeve në ankesë të ankimuesit lidhur me përcaktimin e vitit në të cilin
duhet të jetë lëshuar vërtetimi i DVP si dhe kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor se vërtetimi
duhet të jetë lëshuar në vitin 2016 , Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor në funksion të
vendosjes së kritereve sa më të qarta për operatorët ekonomikë pjesmarrës, si dhe për trajtimin e
njëjtë të kërkesave dhe detyrave që u ngarkohen ofertuesve, duhet të modifikojnë kriterin e
sipërcituar duke vendosur shprehimisht vitin të cilit duhet t’i përkasë vërtetimi i lëshuar nga DVP.
Në këtë kuptim Komisioni gjykon se edhe KVO në momentin e vlerësimit të ofertave do ta ketë
më të lehtë shqyrtimin lidhur me përmbushjen e këtij kriteri nga ana e operatorëve ekonomikë
duke mos lënë në asnjë rast vend për interpretim.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit, “se nuk është vendosur nëse vërtetimi duhet të jetë lëshuar
brenda 30 ditësh, sic ka qenë vitin e kaluar apo brenda 3 muajsh”, Komisioni gjykon se autoriteti
kontraktor ka qenë shumë i qartë në kthim përgjigje duke e vënë në dijeni ankimuesin se vërtetimi
nuk ka përse të kufizohet në afate vlefshmërie, sa kohë që vetë autoriteti vendos të mos
parashikojë garanci të tilla lidhur me vërtetimin e lëshuar nga DVP, cka do të thotë se KVO nuk do
të mund të parashtrojë si motiv skualifikimi afatin e lëshimit të këtij vërtetimi të kuafizuar në ditë
apo në muaj sikundër kërkon ankimuesi. Komisioni gjykon se kritere të tilla të cilat nuk kufizojnë
konkurencën si dhe nuk bëhen shkak për diskriminin të operatorëve ekonomikë nuk kanë asnjë
arsye të modifikohen apo të shtohen sikundër pretendon ankimuesi në ankesë.
Ndërsa, sa i takon pretendimit të ankimuesit se kërkesa për certifikata punonjësish është një
kërkesë e dubluar për arsye se vërtetimi i lëshuar nga DVP Tiranë jep informacion për numrin e
punonjësve të certifikuar të operatorëve ekonomikë dhe nuk ka nevojë që të vendosni kriter tjetër
për këtë qëllim, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson 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,
8

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. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se kriteri për dorëzimin e vërtetimit të
lëshuar nga DVP i cili jep informacion të detajuar për aspektë të ndryshme të veprimtarisë së
subjekteve që operojnë në fushën e ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe jo vetëm për numrin e
punonjësve si dhe për dorëzimin e certifikatave për punonjësit e shërbimit nuk është aspak një
kërkesë diskriminuese apo që ndikon në uljen e konkurencës, sa kohë që i gjithë dokumentacioni i
kërkuar është lehtësisht i disponueshëm nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht vetëm lidhur me përcaktimin e vitit që
duhet të mbajë vertetimi i lëshuar nga DVP dhe kriteri duhet të modifikohet vetëm për këtë pikë.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Kriteri që certifikatat e
punonjësve të shërbimit të jenë lëshuar vetëm në bazë të ligjit nr.75/2014 për SHPSF dhe
Udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike” bie në
kundërshtim me legjislacionin në fuqi pasi certifikatat e lëshuara sipas ligjit të vjetër janë lëshuar
pa afat dhe ato janë ende të vlefshme. Nëse do të shikojmë ligjin nr.8870 datë 19.04.2001 Për
SHPSF dhe Udhëzimit Nr.656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e certifikimit, licensimit dhe
kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike” vijojnë të jenë ende në fuqi.
Gjithashtu nëse do të shikojmë ligjin nr.75/2014 për SHPSF te dispozita kalimtare e tij neni 4
thuhet: Licencat aktive të dhëna në zbatim të ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “ Për shërbimin e
ruajtjes dhe sigurisë fizie të ndryshuar e ruajnë vlefshmërinë e tyre deri në një vit nga hyrja në
fuqi e këtij ligji me të drejtën e aplikimit të ri për pajisje me licencë sipas kushteve dhe kritereve të
këtij ligji”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015 ”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3A shoqëruar me:
-

per jo me pak se 61 punonjes sherbimi shoqeruar dhe me certifikatat;
listën emërore,
Jo me pak se 2 Pergjegjes Sherbimi;
Jo me pak se 2 Grupe te Gatshme;
Jo me pak se 3 operator salle;

III.4.2. Referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Ministrisw sw Punwve tw Brendshme lidhur me procesin e ricertifikimit të punonjësve të
shërbimit të subjekteve të shoqërive të ruajtjes dhe sigurisë fizike, certifikuar sipas ligjit Nr.8770
datë 19.04.2011 “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe sigurisë fizike” si dhe vlefshmërisë së tyre, nga kjo
e fundit me shkresën nr.1378/2 prot datë 29.12.2016 konfirmohet si më poshtë:
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Ligji 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe udhëzimi i Ministrit të Punëve të
Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
detyron zbatimin e procedurave të reja për certifikimin e punonjësve të shërbimit privat të
sigurisë fizike.
Në zbatim të këtyre procedurave, punonjësit e shërbimit të SHPSF-së, duhet të pajisen me
dokumentin “Dëshmi aftësie”(i cili është pjesë e dokumentacionit për pajisjen me certifikatën e
ushtrimit të profesionit për punonjës shërbimi-SHPSF) nga Akademia e Sigurisë pas përfundimit
të kursit të trajnimit përkatës si dhe nga Qendrat e Trajnimit Privat.
Akademia e Sigurisë ka zhvilluar kurset e trajnimit për punonjësit e rinj të shërbimit të SHPSF-së
dhe ka pajisur me “Dëshmi aftësie” 690 kandidatë, si dhe ka në proces trajnimi 112 kandidatë.
Aktualisht janë në marrëdhënie pune rreth 9 mije punonjës të SHPSF-së, të cilët duhet t’i
nënshtrohen procesit të ricertifikimit nga Akademia e Sigurisë dhe nga Qendra e Trajtimit
Privat.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve që janë në marrëdhënie pune, të lëshuara mbi
bazën e ligjit nr.8770 datë 19.04.2001, “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe të Sigurisë Fizike”, të
shfuqizuar, të cilat janë pa afat, konsiderohen të vlefshme dhe e ruajnë vlefshmërinë e tyre deri
në momentin e ricertifikimit të punonjësve nga ana e Policisë së Shtetit, sipas kushteve dhe
kritereve të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
Procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit të SHPSF-ve shoqërohet me certifikatën e re
me afat vlefshmërie 4 (katër) vjet.
Zhvillimi i kurseve të trajnimit për pajisjen me dëshmi aftësie për këta punonjës shërbimi, do të
vazhdojë të bëhet me kapacitetet që ka Akademia e Sigurisë, si dhe nga Qendrat e Trajnimit
Privat për Punonjës Shërbimi, menjëherë pas miratimit të akteve nënligjore për licensimin e
këtyre qendrave.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve do të konsiderohen të pavlefshme, mbas
ricertifikimit të punonjësve në bazë të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, ose pas përfundimit të
afatit 4 (katër) vjecar të certifikimit.
Referuar sa më sipër në kushtet kur, sipas informacionit të dhënë nga Drejtoria e Policisë së
Shtetit, procesi i riçertifikimit nuk ka përfunduar ende, dhe është në proçes për një afat të
pacaktuar që kërkon kohën e duhur për t’u mbyllur, për shkak edhe të një vakumi ligjor,
Komisioni i Prokurimit Publik, rekomandon autoritetetin kontraktor që në rastet kur në
dokumentat e tenderit do të përcaktohet kriteri në lidhje me paraqitjen e çertifikave të punonjësve
të shërbimit, bashkëlidhur me këtë kriter, të përcaktohet edhe paraqitja e një vërtetimi/dokumenti
të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili të përmbajë të dhëna për listën emërore të
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punonjësve të shërbimit të çertifikuar të ngarkuar nga operatorët ekonomikë në sistemin e
prokurimeve elektronike, si edhe të dhëna në lidhje me vlefshmërinë e këtyre çertifikatave.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së 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 procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-57338-11-09-2016 me
objekt: “Shërbimi privati sigurisë fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës Viti 2017”,
me fond limit 40,322,277 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
05.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti Politeknik i Tiranës.
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 “Toni Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2331 Protokolli, Datë 22.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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