REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 195/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/ Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.04. 2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbim privat i sigurisë fizike
për drejtorine rajonale oshee sh.a. Durrës”, me nr. REF-2300602-07-2016, me fond limit 24.742.836 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 01.03.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE Sh.a. Durrës.
Anulim i procedurës së mësipërme të prokurimit, pasi nuk është
respektuar afati ligjor për publikimin e procedurës, nuk është bërë
ndarja në lote, nuk janë përcaktuar saktë koeficientët për vendroje
si edhe se fondi limit i përcaktuar nga autoriteti kontraktor është i
pamjaftueshëm”.

Ankimues:

“N.S.S.” sh.p.k.
Bulevardi “Zogu i I”, Ndërtesa 53, Kati 3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e OSHEE SHA Durrës
Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagjia nr. 5, Durrës
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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 relatorët 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 08.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbim privat i sigurise fizike për drejtorine
rajonale oshee sh.a. Durrës”, me nr. REF-23006-02-07-2016, me fond limit 24.742.836 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “N.S.S.” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...]
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1. Autoriteti juaj nuk ka zbatuar afatet kohore të përcaktuara nga ligji për prokurimin
publik dhe VKM 914 për afatin kohor për marrjen e ofertave[...]
Autoriteti juaj për një konkurim të drejtë në zbatim të parimit të barazisë dhe
transparencës, duhet të zbatojë në mënyrë rigoroze afatin e mësipërm. Autoriteti juaj ka
vendosur në dispozicion 22 ditë kalendarike dhe jo 23 ditë kalendarike sikundër
parashikohet në VKM 914/2014. Autoriteti juaj kontraktor duhet ti vërë në dispozicion të
gjithë kohën e mjaftueshme operatorëve ekonomikë për dorëzimin e ofertave. Mos zbatimi
i afatit të mësipërm rrjedhimisht çon në anulimin e procedurës së mësipërme të
prokurimit.
Ndaj autoriteti juaj duhet të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit për shkelje të
afateve ligjore të vendosura nga VKM 914/2014.
2. Kontrata duhej ndarë në lote
[..] Kontrata përbëhet nga grupe shërbimesh të ndryshme, shërbim me roje fizike dhe
shërbim me sistem alarmi dhe si e tillë duhet ndarë në lote. Në këto kushte autoriteti
kontraktor në respektim të parimit të mosdiskriminimit, konkurrencës së barabartë etj duhet
të ndajë procedurat në lote, kjo pasi referuar specifikimeve teknike, termave të referencës,
kritereve për kualifikim, secili nga shërbimet konsiderohet i pavarur. Pra legjislacioni në
fuqi i pajis shoqëritë për shërbimet e cituara me çertifikata të ndryshme. [...]
Konstatojmë se kontrata është e përbërë nga dy shërbime të ndryshme: shërbimin e ruajtjes
fizike të objekteve dhe shërbimin e ruajtjes së objekteve me sistem alarmi [...].
Për sa kohë që ofrimi i shërbimit me alarm të objekteve për të cilat kërkohet nga autoriteti
kontraktor ruajtja me alarm është një shërbim i ndryshëm nga ai me ruajtje fizike, shërbim i
cili mund të ofrohet edhe nga shoqëri të tjera të specializuara vetëm në fushën e ruajtjes me
sistem alarmi me qëllim nxitjen e biznesit të vogël dhe konkurrencës kërkojmë anulimin e
procedurës dhe ndarjen e saj me lote.
Për sa më sipër kontrata duhet të ishte ndarë në lote.
3. Hartimi i specifikimeve teknike të paisjeve të alarmit dhe termave të referencës së këtij
shërbimi
Në hartimin e dokumentave të tenderit autoriteti juaj nuk ka mbajtur në vëmendje
hartimin e specifikimeve teknike, kritereve minimale të paisjeve të alarmit që do të
vendosen nga shoqëria e cila do të ofrojë shërbimin e alarmit [...] .
Sa më sipër autoriteti juaj duhet të përcaktojë qartë parametrat teknikë të paisjeve të
alarmit. Në këtë mënyrë operatorët ekonomikë do të kenë të qartë mbi llojin e produktit
që do të ofertojnë (si tërësi e kryerjes së shërbimit) e cila ndikon në mënyrë të
drejtëpërdrejtë në përllogaritjen e fondit limit. Gjithashtu autoriteti juaj duhet të vendosë
edhe termat e shërbimit (si lot më vete) të shërbimit me sistem alarmi duke parashikuar
mënyrën e raportimit, vendosjen e sistemeve, përgjegjësinë e kontraktuesit etj.[...]
Gjithashtu në preventivin e hartuar nga ana e autoritetit kontraktor për kostot për 1 roje
në muaj konstatojmë se është përcaktuar një kolonë në fund të preventivit ku të shkruhet
kosto për sistemin e alarmit për një roje.
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Ju kujtojmë se preventivi për kostot e shërbimit me roje është llogaritur për 1 roje në
muaj, dhe nuk mund të shtohet një zë në fund për koston për sistemin e alarmit për 1
vendroje, pasi nuk kanë lidhje kostot për 1 roje me kostot për 1 vendroje, dhe sistemet e
alarmit nuk do vendosen për çdo vendroje, për objektet e përcaktuara nga autoriteti, si
p.sh. vendrojet me shërbim 24 orë që nuk kanë sistem alarmi, si do llogaritet preventivi?
Këto dy shërbime nuk kanë lidhje të shkojnë bashkë në një preventiv të njëjtë. Shërbimi
për sistemin e alarmit duhet të ketë një preventiv të veçantë, për llogaritjen e saktë të
paisjeve që kërkohen për kryerjen e këtij shërbimi për çdo objekt, duke mos lënë vend për
abuzime të ndryshme në ofertimin për këtë shërbim.
Sa më sipër dokumentat e tenderit duhen ndryshuar.
4. Në preventivin e hartuar nga ana e autoritetit kontraktor konstatojmë se për vendrojet me
24 orë janë parashikuar 4.7 roje/vendroje, për vendrojet me 12 orë janë parashikuar
2.42 roje/vendroje, për vendrojet me 16 orë janë parashikuar 3.2 roje/vendroje dhe për
vendrojet 8 orë janë parashikuar 1.6 roje për vendroje[...]
Koeficienti i parashikuar nga ju 4.7 roje/vendroje është i pamjaftueshëm për kryerjen e
shërbimit 24 orë. Duhet të jetë 4.84 roje/vendroje. Gjithashtu koeficienti i parashikuar
1.6 roje / vendroje është i pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit 8 orë. Duhet të jetë
1.61 roje / vendroje. Gjithashtu koeficienti i parashikuar nga ju 3.2 roje/vendroje është i
pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit 16 orë. Duhet të jetë 3.22 roje/vendroje, kjo duke
u bazuar dhe në koeficientin që keni vënë për shërbimin 12 orë që është 2.42 roje /
vendroje. Koeficientët duhet të vendosen në mënyrë llogjike orare të barabartë në varësi
të orarit të shërbimit të kërkuar.
Ndaj kërkojmë anulimin e procedurës, përcaktimin e saktë të koeficientëve për vendrojet
si dhe përllogaritjen e saktë të fondit limit në varësi të këtyre ndryshimeve.
5. Te kriteret e vecanta për kualifikimi, pika 2, është kërkuar:
Kopje të bilanceve të certifikuar të tre viteve të fundit.
Duhet të përcaktoni saktë për cilat 3 vite konkretisht kërkohen bilancet 2012, 2013, 2014
apo 2013, 2014, 2015, pasi kjo mund të çojë në keqkuptim dhe keq interpretim në
vlerësimin përfundimtar.
Sa më sipër dokumentat e tenderit duhen ndryshuar.
6. Tek kriteret e veçanta për kualifikim, kapaciteti teknik, pika 6 është kërkuar:
Listëpagesat shoqëruar me formularin e deklarimit dhe pagesës së sigurimeve shoqërore
dhe shëndetësore për periudhën Janar 2015 – Janar 2016. Numri i punonjësve të
çertifikuar (sipas kategorisë së licencës (1.3. A) i shpërndarë kudo që ndodhen arkat dhe
KNK përkatëse të jetë jo më i vogël se 30, e vërtetuar kjo nga organet tatimore si edhe
lista e pagave mujore e konfirmuar nga organet përkatëse.
Ju sqarojmë se numri i punonjësve të çertifikuar sipas kategorisë së licencave 1.3. A nuk
vërtetohet nga organet tatimore dhe listëpagesat mujore. Numri i punonjësve të
çertifikuar sipas kategorisë së licencave 1.3. A është kompetencë e Drejtorisë së Policisë
Qarkut Përkatës (Durrës dhe Tiranë) dhe vërtetohet me anë të vërtetimit të DPQ. Nga
organet tatimore dhe listëpagesat mujore vërtetohet numri i punonjësve të siguruar.
Sa më sipër dokumentat e tenderit duhen ndryshuar.
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7. Tek kriterete e veçanta për kualifikim, kapaciteti teknik, pika 10 është kërkuar:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë akt miratim të sallës operative të shoqëruar me
proces verbalin përkatës për Qarkun Tiranë dhe për Qarkun Durrës.
Ju sqarojmë se shoqëria private e sigurisë fizike në momentin e verifikimit të Qendrës së
Kontrollit të Shërbimit (Sallës Operative) nga komisioni i DPQ përkatës, pajiset me një
Çertifikatë Akt Miratimi të Qendrës së Kontrollit të Shërbimit (Sallës Operative) me firmë
dhe vulë të Drejtorit të Policisë Qarkut, dhe është dokumenti i vetëm ligjor dhe i
mjaftueshëm që vërteton Akt Miratimin e Qendrës së Kontrollit të Shërbimit (Sallës
Operative). Procesverbali përkatës është dokumentacion i Drejtorisë së Policisë Qarkut
dhe nuk na jepet ne. Prandaj kjo pjesë ku kërkohet procesverbali përkatës, duhet hequr
sepse është abuziv dhe nuk ka bazë ligjore.
Sa më sipër, dokumentat e tenderit duhen ndryshuar. [...].
Për sa më sipër kërkojmë
1. Pranimin e ankimit
2. Anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi
3. Ndryshimi i dokumentave standarte të tenderit.
II.3. Në datën 17.02.2016, nëpërmjet shkresës nr. 502/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues me argumentimin se ankesa është jashtë afateve të
ankimimit.
II.4. Në datën 23.02.2016 operatori ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e
depozituar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 07.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr.502/4 prot., datë 02.03.2016, me objekt:
“Informacion lidhur me prokurimin e hapur elektronik me objekt “Shërbimi privat i sigurisë
fizike për Drejtorinë Rajonale OSHEE sh.a. Durrës” me fond limit 24.742.836 lekë pa tvsh, vënë
në dispozicion nga të ardhurat e OSHEE Sh.A, data e hapjes së ofertave 01.03.2016 dhe
vendimin e KPP-së nr. 302/1 prot., dt. 24.02.2016”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik
“N.S.S.” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Përsa i përket respektimit të afateve ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe pranë KPP, nga ana e operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit
Publik e sheh të arsyeshme të sqarojë se:
III.1.1. Në sistemin e prokurimeve elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit
Publik në datën 08.02.2016 është publikuar procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
objekt: “Shërbim privat i sigurise fizike për drejtorine rajonale oshee sh.a. Durrës”, me nr.
REF-23006-02-07-2016, me fond limit 24.742.836 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 01.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE Sh.a. Durrës”.
III.1.2. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pikat 1 dhe 1.1. të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin është parashikuar:
“1.Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
1.1.Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik”.
III.1.3. Në rastin konkret, nga verifikimet e kryera, rezulton se procedura e prokurimit objekt
shqyrtimi është publikuar në datën 08.03.2016 dhe ankesa e operatorit ekonomik është pranuar
nga autoriteti kontraktor në datë 15.03.2016, fakt ky i pranuar edhe nga vetë autoriteti kontraktor.
Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të
kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me
shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të
jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim
në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, lex specialis ka parashikuar se llogaritja e
afateve të ankimit nis nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimeve
elektronike dhe se operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paraqesin ankim administrativ pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës. Referuar
datës së publikimit të njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimeve elektronike dhe datës së
dorëzimit të ankesës pranë autoritetit kontraktor mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës
së prokurimit, K.P.P. konstaton se ankimi i operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. është paraqitur
brenda afatit 7 ditor pranë autoritetit kontraktor dhe ky i fundit legjitimohet, pasi në llogaritjen e
afateve kohore autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh edhe parashikimet e nenit 62
“Llogaritja e afateve kohore” të Kodit të Procedurave Administrative ( K.Pr.A) ku parashikohet
se:
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“Në llogaritjen e afateve kohore zbatohen rregullat e mëposhtme: a) në llogaritjen e afateve nuk
përfshihet dita në të cilën del akti; b) llogaritja e afatit kohor pezullohet të shtunave, të dielave
dhe ditëve të festave zyrtare; c) në rastet kur përfundimi i afatit qëllon në një ditë kur
administrata që do të zbatojë aktin është e mbyllur ose funksionon me orare të reduktuara,
zbatimi i aktit shtyhet për ditën pasardhëse të punës”.
Në rastin konkret dita kur përfundon afati për ankimim është një ditë pushimi (ditë e dielë),
rrjedhimisht bazuar në sa më sipër, afati i fundit të dorëzimit të ankesës është data 15.03.2016.
Sa më sipër, ankesa e paraqitur pranë autoritetit kontraktor është brenda afatit të përcaktuar në
legjislacionin në fuqi.
III.2. Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. se autoriteti juaj nuk
ka zbatuar afatet kohore të përcaktuara nga ligji për prokurimin publik dhe VKM 914 për afatin
kohor për marrjen e ofertave[...], Komisoni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale OSHEE Sh.a. Durrës, në datën 08.02.2016 ka
publikuar procedurën e prokurimit në sistemin e prokurimeve elektronike dhe ka parashikuar si
datë të hapjes së ofertave datën 01.03.2016, pra nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës deri
në datën e dorëzimit të ofertave është lënë një afat kohor më pak se 23 ditë, duke mos respektuar
afatin kohor për dorëzimin e ofertave të përcaktuar në nenin 43, pika 8, të ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Kur njoftimet janë
hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe procedurat për
transmetim, të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet kohore për marrjen e
ofertave, të parashikuara në pikat 2 e 5 të këtij neni, për procedura të hapura, mund të
shkurtohen 7 ditë, ndërsa afatet kohore për marrjen e kërkesës për pjesëmarrje, të parashikuara
në shkronjat "a" e "b" të pikës 3 dhe në shkronjat "a" e "b" të pikës 6 dhe të pikës 6/1 të këtij
neni, për procedurat e kufizuara, shërbim konsulence, konkurs projektimi dhe me negocim, mund
të shkurtohen 5 ditë”.
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, afatet
janë të një rëndësie thelbësore me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës prandaj
edhe autoritetet kontraktore janë të detyruar ti zbatojnë ato.
Sa më sipër analizuar, KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. se kontrata duhej
ndarë në lote pasi ajo përbëhet nga grupe shërbimesh të ndryshme, shërbim me roje fizike dhe
shërbim me sistem alarmi dhe si e tillë duhet ndarë në lote, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.3.1. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 9, pika 5 përcaktohet se: “Kontrata ndahet në
lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e
kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në
gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e
biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur kostot administrative të autoritetit kontraktor”.
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III.3.2. Referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike”, shtojcës 12 “Termat e referencës”, rezulton
se autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi do të kryhet në: 7 Vendroje me shërbim 8 orë me
1.6 roje dhe 5 Vendroje me shërbim 12 orë (turni i I-rë dhe i II-të) me 2.42 roje, 2 Vendroje me
shërbim 16 orë (turni i II-të dhe i III-të) me 3.2 roje dhe 2 Vendroje me shërbim 24 orë me 4.7
roje. Sistemet e Alarmit funksionojnë me orarin 20.00 - 08.00 për objektet me dy turne dhe 16.00
– 08.00 për objektet me një turn.
III.3.3. Në nenin 7 të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, përcaktohet :
“Licencat, sipas këtij ligji, ndahen në dy nënkategori:
a) nënkategoria I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe
veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e
vendit;
b) nënkategoria I.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit.
III.3.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”, pika 9 thuhet se:
“Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore,
fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit, realizohet nëpërmjet
organizimit të shërbimit për :
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave ;
c) Ruajtjen e objekteve për përdorim të sistemeve elektronike ;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ”
Në Kreun V, gërma “B”, po këtu, pikat 3, 4, 5, dhe 6 parashikojnë: “3. Subjektet e licencuara për
shërbimin privat të sigurisë fizike janë të detyruara të përdorin mjete dhe pajisje elektronike në
veprimtarinë e sigurisë fizike.
4.Qendra e kontrollit të jetë e pajisur me sistem ndërlidhës radiokomunikim e radioalarm, të
cilat bëjnë të mundur marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të
radiondërlidhjes pranë cdo objekti në ruajtje.
5.Serveri bazë të jetë i pajisur me qendrën multifunksionale ku të ketë sistemin bazë të marrjes,
përpunimit dhe ruajtjes së sinjaleve të alarmit, të marrjes dhe administrimit të të dhënave në të
gjitha rrugët e sigurimit, radio, GPS-GPRS, GPRS, ADSL dhe ruajtjes së sinjalit video.
6.Subjekti i shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të pajiset nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare (AKEP) me autorizim individual”.
Ndërsa në gërma “C”, pika 2 përcakton si vijon: “Për verifikimin e sinjaleve të alarmit të
SHPSF-së organizojnë shërbim me grupe shërbimi të pajisur me armatim, me mjete speciale për
ndërhyrje në raste emergjente, si dhe automjete, motorë për lëvizjen e tyre”.
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III.3.5. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shoqëritë private të sigurimit
fizik të cilat disponojnë nënkategorinë I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i
personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, e ushtrojnë
veprimtarinë e tyre të ruajtjes së objekteve si me punonjës shërbimi ashtu edhe duke përdorur
sisteme elektronike. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor kërkohet ruajtja në 7 Vendroje me shërbim 8 orë me 1.6 roje dhe 5 Vendroje me
shërbim 12 orë (turni i I-rë dhe i II-të) me 2.42 roje, 2 Vendroje me shërbim 16 orë (turni i II-të
dhe i III-të) me 3.2 roje dhe 2 Vendroje me shërbim 24 orë me 4.7 roje dhe sistemet e alarmit
funksionojnë me orarin 20.00 - 08.00 për objektet me dy turne dhe 16.00 – 08.00 për objektet me
një turn, shërbim i cili përfshihet në veprimtarinë e SHPSF-ve të pajisura me nënkategorinë
I.3.A. Pra duke qenë se objekti i prokurimit realizohet nga shoqëritë SHPSF, të cilat i kanë në
objektin e veprimtarisë së tyre të dyja këto shërbime, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se
ndarja në lote nuk gjen mbështetje në rastin konkret. Për më tepër, ndarja në lote e objektit të
prokurimit do t’i krijonte autoritetit kontraktor vështirësi në menaxhimin e kontratës sipas
ndërtesave dhe aseteve të kërkuara për t’u ruajtur, duke përbërë shkak për krijimin e situatave
problematike.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se autoriteti juaj duhet të
përcaktojë qartë parametrat teknikë të paisjeve të alarmit dhe termat e referencës së këtij
shërbimi, duhet të vendosë edhe termat e shërbimit (si lot më vete) me sistem alarmi duke
parashikuar mënyrën e raportimit, vendosjen e sistemeve, përgjegjësinë e kontraktuesit etj.[...]si
edhe se shërbimi për sistemin e alarmit duhet të ketë një preventiv të veçantë, për llogaritjen e
saktë të paisjeve që kërkohen për kryerjen e këtij shërbimi për çdo objekt, duke mos lënë vend
për abuzime të ndryshme në ofertimin për këtë shërbim dhe nuk mund të shtohet një zë në fund
për koston për sistemin e alarmit për 1 vendroje, pasi nuk kanë lidhje kostot për 1 roje me kostot
për 1 vendroje, dhe sistemet e alarmit nuk do vendosen për çdo vendroje, për objektet e
përcaktuara nga autoriteti, si p.sh. vendrojet me shërbim 24 orë që nuk kanë sistem alarmi, si do
llogaritet preventivi [...], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në Shtojcën 9 Specifikimet teknike të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar disa të dhëna në lidhje me sistemet e alarmit, të cilat fokusohen në lidhje me detyrat e
shoqërisë së sigurimit për aktivizimin e sistemit të alarmit, çaktivizimin e tij, etj.
III.4.2. Në nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcaktohet 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.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor[…]”.
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III.4.3. Në nenin 28, pika 1 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet 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.4.4. Evidentohet se autoriteti kontraktor në specifikimet teknike nuk ka përshkruar qartë dhe
saktë sistemin e alarmit, duke specifikuar të gjitha të dhënat se çfarë kërkon të kryhet me sistem
alarmi, si e kërkon shërbimin me alarm, parametrat teknikë të paisjeve të alarmit dhe të dhëna të
tjera të cilat janë të domosdoshme të jenë të qarta për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar
për këtë procedurë prokurimi, të dhëna këto që duhet t’i kenë parasysh gjatë përllogaritjes së
ofertave të tyre.
Këto parametra dhe të dhëna duhet të jenë të sakta dhe të qarta edhe për arsyen që të gjithë
operatorët ekonomikë të jenë të barabartë dhe autoriteti kontraktor të ketë mundësi të bëjë saktë
vlerësimin e ofertave, të cilat do të plotësohen mbi bazën e këtyre të dhënave e parametrave të
nevojshme të shërbimit që do të kryhet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve
teknike krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet t’i hartojnë ato në një
mënyrë gjithpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
karakteristikat e shërbimeve që do të kryhen dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës.
III.4.5. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 dhe 2 parashikon: “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.”
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 pika 5 po këtu, përcaktohet se: “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.4.6. Duke qenë se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me 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,
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gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës, përcaktimi i bërë nga autoriteti
kontraktor (në Shtojcën 7, kriteret kualifikuese) që operatori ekonomik duhet të ofrojë shërbimin
e ruajtjes së objektit me sistem alarmi në disa orare, nuk tregon kapacitet të ofertuesit, por është
kërkesë e autoritetit kontraktor për kryerjen e shërbimit dhe si e tillë duhet parashikuar në termat
e referencës të dokumentave të tenderit. Për më tepër që autoriteti kontraktor, në termat e
referencës, specifikimet teknike dhe shërbimet e grafiku i ekzekutimit nuk ka sqaruar hollësisht
se si do të kryhet shërbimi me roje dhe me sinjal alarmi në zyrat dhe dhe KNK-të përkatëse, duke
krijuar konfuzion tek ofertuesit për përgatitjen e ofertave të tyre.
Autoritet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë me përpikmëri dispozitën e mësipërme të
LPP-së në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e
tenderit. Nga interpretimi teleologjik, arrijmë në përfundim se e rëndësishme është që përmes
specifikimeve teknike autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurrim të drejtë, të hapur dhe
gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jo diskriminues, për të gjithë operatorët ekonomikë.
Sa më sipër, KPP gjykon se është detyrë dhe përgjegjësi e autoritetit kontraktor që sipas
specifikës së shërbimit që kërkon të kryejë, të pasqyrojë të gjithë elementët e nevojshëm e të
domosdoshëm në funksion të realizimit me sukses të kontratës objekt prokurimi.
Rrjedhimisht pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4.7. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për sistemin e alarmit si zë në
preventiv, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se autoriteti kontraktor në bazë të legjislacionit
në fuqi duhet të bëjë përcaktimin e saktë e të qartë fillimisht të të dhënave dhe parametrave të
sistemit të alarmit, funksionin dhe qëllimin e tij dhe më pas në përputhje me këto përcaktime
duhet të përcaktojë edhe përfshirjen e këtij zëri në koston e shërbimit për një roje në muaj, por
për ato shërbime ku kërkohet të kryhet shërbimi me sistemin e alarmit, në përputhje me
specifikimet teknike.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se kërkojmë përcaktimin e saktë
të koeficientëve për vendrojet si dhe përllogaritjen e saktë të fondit limit në varësi të këtyre
ndryshimeve”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 1 Formulari i Ofertës, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
“1. Koeficienti për mbulimin e turneve do të jetë sipas tabelës bashkëlidhur.
2. Operatorët ekonomikë, krahas formularit të mësipërm, duhet të paraqesin preventivin mujor të
shpenzimeve me formën si më poshtë dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete për koston
e shërbimit të ofruar për një punonjës për një ditë, ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas
legjislacionit në fuqi. Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston
minimale ligjore përbën shkak për skualifikimin e operatorëve ekonomikë.
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SHËRBIMI PRIVAT I SIGURISË FIZIKE. PREVENTIVI
NR
OBJEKTI
TI
TII
TIII
ROJE GJITHSEJ
1
Drejtoria Rajonale Durres
1
1
2.42
2
KNK 1 Fly Durres
1
1
2.42
3
KNK 2 Centrali
1
1
2.42
4
KNK 3 Ish URT
1
1.6
5
Zyrat e Centralit Durres
1
1
3.2
6
Drejtoria Kruje
1
1
2.42
7
KNK Kruje
1
1.6
8
KNK Fushe Kruje
1
1.6
9
Drejtoria Shijak
1
1
1
4.7
10
KNK Shijak
1
1
2.42
11
KNK Manze
1
1.6
12
Drejtoria Kavaje
1
1
3.2
13
KNK Kavaje
1
1.6
14
KNK Golem
1
1.6
15
KNK Rrogozhine
1
1.6
16
NST Kavaje
1
1
1
4.7
[…].
III.5.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar: “Të realizohet
Shërbimi me Roje Civile në Objektet e mëposhtme:
Zyra të Shërbimit ndaj Klientit [KNK], Zyra të Administraëes, në qytetet Durrës, Kavajë,
Krujë,Shijak, dhe N/ST Elektrik (Kavajë).
Shërbimi do të kryhet në: 7 Vendroje me shërbim 8 orë me 1.6 roje dhe 5 Vendroje me shërbim
12 orë (turni i I-rë dhe i II-të) me 2.42 roje, 2 Vendroje me shërbim 16 orë (turni i II-të dhe i IIItë) me 3.2 roje dhe 2 Vendroje me shërbim 24 orë me 4.7 roje.
-Roja duhet të jetë i pajisur me mjete mbrojtëse , me Uniformë dhe Dokument Identifikimi, si dhe
mjete të tjera llogjistike siç parashikohet në Ligjin Nr 75/2014 ”Për Shërbimin Privat të
Sigurisë Fizike”.[...]
- Për ruajtjen e Objekteve të rëndësisë së veçantë, ofertuesi duhet të pajisë punonjësit e shërbimit
me armë krahu dhe për Objektet e tjera me armë Brezi, sipas përcaktimeve ligjore të Ligjit Nr.
75/2014 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike[...]”.
III.5.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.5.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
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III.5.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer
midis intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”;
Neni 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që
merret një jave para ose pas kryerjes së saj ”;
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore” 3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose
deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se
një javë kalendarike pa ndërprerje”.
III.5.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr. 77, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.5.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.5.8. Lidhur me pretendimin për numrin e punonjësve të përcaktuar nga njësia e prokurimit për
kryejen e shërbimit, referuar informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se, në
përllogaritjen e numrit të rojeve për një vend roje me shërbim sipas specifikave të përcaktuara
më lart (7 Vendroje me shërbim 8 orë me 1.6 roje dhe 5 Vendroje me shërbim 12 orë (turni i I-rë
dhe i II-të) me 2.42 roje, 2 Vendroje me shërbim 16 orë (turni i II-të dhe i III-të) me 3.2 roje dhe
2 Vendroje me shërbim 24 orë me 4.7 roje), janë patur parasysh të drejtat e punonjësve sipas
“Kodit të punës” për pushimet javore dhe ditët e festave zyrtare.
Numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një
vendroje, është tregues i nevojshëm për operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave
ekonornike, por i nevojitet edhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave,
nisur nga kosto për një roje.
III.5.9. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, gjykon se numri i punonjësve, i
përcaktuar nga ana e autoritetit kontraktor për të mbuluar shërbimin e ruajtjes me roje, për
periudhën e kërkuar në dokumentat e tenderit, është i mjaftueshëm e rrjedhimisht edhe fondi
limit është i mjaftueshëm për shërbimin e kërkuar sipas kërkesave dhe specifikave të përcaktuara
në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se duhet të përcaktoni saktë për
cilat 3 vite konkretisht kërkohen bilancet 2012, 2013, 2014 apo 2013, 2014, 2015, pasi kjo mund
të çojë në keqkuptim dhe keq interpretim në vlerësimin përfundimtar, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
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III.6.1. Në dokumentat e tenderit, Shtocja 7 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, është përcaktuar
kriteri: “Kopje të bilanceve të çertifikuar të tre viteve të fundit”.
III.6.2. 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.
c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet
ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur
nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve
financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të
shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e
kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky
informacion është i mundur”.
III.6.3. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje
me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përcaktimi i saktë dhe i qartë i
kritereve për kualifikim do të ndihmonte operatorët ekonomikë në përgatitjen e ofertave të tyre
duke mos krijuar konfuzion tek ata si edhe tek komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimin
dhe vlerësimit të ofertave.
Sa më sipër, autoriteti kontraktor duhet të bëjë përcaktimin e saktë të tre viteve të fundit për të
cilat duhet të paraqiten bilancet e çertifikuar nga operatorët ekonomikë.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.7. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se kriteri “Listëpagesat
shoqëruar me formularin e deklarimit dhe pagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
për periudhën Janar 2015 – Janar 2016. Numri i punonjësve të çertifikuar (sipas kategorisë së
licencës (1.3. A) i shpërndarë kudo që ndodhen arkat dhe KNK përkatëse të jetë jo më i vogël se
30, e vërtetuar kjo nga organet tatimore si edhe lista e pagave mujore e konfirmuar nga organet
përkatëse”, duhet ndryshuar pasi numri i punonjësve të çertifikuar sipas kategorisë së licencave
1.3. A nuk vërtetohet nga organet tatimore dhe listëpagesat mujore, por numri i punonjësve të
çertifikuar sipas kategorisë së licencave 1.3. A është kompetencë e Drejtorisë së Policisë Qarkut
Përkatës (Durrës dhe Tiranë) dhe vërtetohet me anë të vërtetimit të DPQ. Nga organet tatimore
dhe listëpagesat mujore vërtetohet numri i punonjësve të siguruar, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.7.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kapaciteti teknik dhe profesional, pika 6, është
përcaktuar kriteri: “Listëpagesat shoqëruar me Formularin e Deklarimit dhe Pagesës së
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për periudhën Janar 2015 – Janar 2016.
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Numri i punonjësve të çertifikuar (sipas kategorisë së licensës [1.3 A] i shpërndarë kudo që
ndodhen Arkat dhe KNK përkatëse të jetë jo më i vogël se 30, e vërtetuar kjo nga organet
tatimore si edhe lista e pagave mujore e konfirmuar nga organet përkatëse”.
III.7.2. Në pikën 1, gërma “b” të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, përcaktohet “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”. “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”.
Ndërsa sipas pikës 3, po këtu: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.7.3. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet si më poshtë: “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.7.4. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator që numri i punonjësve të
çertifikuar (sipas kategorisë së licensës [1.3 A] […] të vërtetohet nga organet tatimore, krijon
konfuzion tek ofertuesit për plotësimin e saj, pasi organet tatimore nuk e kanë në kompetencën e
tyre ofrimin e këtij shërbimi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kjo kërkesë është e
ekzagjeruar dhe jo në shërbim të qëllimit për të cilin kërkohet kryerja e këtij shërbimi, pasi është
Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës që lëshon një vërtetim të tillë.
Rrjedhimisht autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kërkesën e mësipërme duke përcaktuar
saktë organin e administratës nga i cili bëhet apo ofrohet shërbimi i kërkuar për vërtetimin e
numrit të çertifikuar të punonjësve.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.8. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se në kërkesën “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë akt miratim të sallës operative të shoqëruar me proces verbalin
përkatës për Qarkun Tiranë dhe për Qarkun Durrës”, duhet hequr kjo pjesë ku kërkohet
procesverbali përkatës, sepse është abuziv dhe nuk ka bazë ligjore, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
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III..8.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik dhe profesional pika 10, është
përcaktuar kriteri: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë akt miratim të sallës operative të
shoqëruar me proces-verbalin përkatës për Qarkun Tiranë dhe për Qarkun Durrës”.
III.8.2. Në pikën 1, gërma “b” të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, përcaktohet “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”. “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”.
Ndërsa sipas pikës 3, po këtu: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.8.3. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet si më poshtë: “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.8.4. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik.
III.8.5. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
- Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”
Neni 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë,
sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe
simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit
në fuqi. Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se [...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi
teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për
mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].
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III.8.6. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, 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.
III.8.7. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, nëndarja C pika 7, përcaktohet: “Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet
me komision nga sektori i rendit publik i Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit
bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve të mëposhtme[…]”.
III.8.8. Sa më sipër analizuar, sqarojmë se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin
Kontraktor është e rëndësishme që operatori ekonomik, nëpërmjet dokumentit të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut, të vërtetojë çertifikimin dhe disponimin e qendrës së kontrollit
me aktin e miratimit të sallës të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës, në përputhje
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i autoritetit kontraktor që operatori ekonomik
duhet të paraqesë procesverbalin përkatës për Qarkun Tiranë dhe Qarkun Durrës është një
kërkesë e ekzagjeruar dhe jo në proporcion me objektin dhe natyrën e kontratës që prokurohet
dhe si e tillë duhet të hiqet.
Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që operatori ekonomik, nëpërmjet dokumentave të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, të vërtetojë disponimin e Qendrës së Kontrollit të
Shërbimit, ndërsa dokumentacioni i punës që mban Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës (në
rastin konkret procesverbali) është një kërkesë e tepërt dhe nuk është në funksion të realizimit të
këtij shërbimi.
Rrjedhimisht 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, 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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “NSS” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbim privat i sigurise fizike për
drejtorine rajonale oshee sh.a. Durrës”, me nr. REF-23006-02-07-2016, me fond limit
24.742.836 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 01.03.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE Sh.a. Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit, për shkak të mosrespektimit të
afateve ligjore të përgatitjes së ofertave.
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 operatori
ekonomik “NSS” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 302 Protokolli,
Datë 23.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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