KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 205/2016

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.04.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-2403802-15-2016 me objekt: “Sigurimi dhe ruajtja e ambjenteve
të ZVRPP Fier me roje private”, me fond limit 2,397,550
lekë me tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën
29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, ZVRPP Fier.

Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I,
Tiranë.
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë.

Autoritet Kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Fier.
Rruga “Brigada 11 Sulmuese”

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
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Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Kanë 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 ankesave
të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 16.02.2016 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me
Nr.REF-24038-02-15-2016, me objekt “Sigurimi dhe ruajtja e ambjenteve të ZVRPP Fier me
roje private”, me fond limit 2,397,550 Lekë me TVSH, parashikuar për tu zhvilluar më datë
29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Z.V.R.P.P Fier.

II.2. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
2

-

Në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar “Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim
nga drejtoria e policisë së Qarkut lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së
ofertave në të cilin të jenë pasyruar informacioni i mëposhtëm. 7. Për numrin e
punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me listat emërore të
tyre. 8. Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se një armë.

-

Kundështojmë këtë kriter të vendosur nga AK pasi duke iu referuar Urdhrit të Ministrit
të Punëve të Brendshme Nr. 155 datë 2905.2014 parashikohet se :operatori ekonomik
është i detyruar të paisë me leje arme punonjësit e shërbimit kur shpallet fitues dhe ka
lidhur kontratë me një autoritet kontraktor pasi atëhere miratohet plani i dislokimit të
punonjësve përkatës. pra kriteri për leje për armatim bie në kundështim me dispozitat
ligjore dhe duhet të hiqet nga AK referuar edhe vendimevetë KPP së.

-

Së dyti: Në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar “operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga DPQ Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së
ofertave në të cili të pasqyrohet informacioni i mëposhtëm: Kërkojmë nga AK të
modifikojë këtë kriter pasi dokumenti vërtetim i DPQ ruan vlefshmërinë e tij përtej afatit
30 ditor të përcaktuar nga AK dhe për këtë arsye duhet të hiqet ky kriter i cili kufizon
konkurencën dhe pjesmarrjen e OE ne tender.

-

Së treti: në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar “Sigurimi i Ofertës” (nëse është e
zabtueshme) sipas shtojcës 3.Në lidhje me këtë pikë AK duhet të heqë kriterin për
sigurim oferte pasi ky kriter nuk është më ligjërisht i kërkueshëm.

-

Së katërti: AK ka kërkuar në dokumentat e tenderit: Kopje të vërtetuara të bilancit të
viteve 2013,2014,2015 të paraqitur dhe të konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse.
Kundërshtojmë këtë kërkesë të AK pasi Bilanci për vitin 2015 në përputhje me dispozitat
ligjore ka afat deri më 31 mars të vitit 2016

-

Së pesti: Në dokumentat e tenderit AK nuk ka bërë përcaktimin e numrit të rojeve për
këtë arsye kërojmë të përcaktohet saktë numri i rojeve për shërbimin e kërkuar .

II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.1366/1 prot datë 23.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej
tij duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës si më poshtë.
-

Për sa i përket kriterit në lidhje me bilancet ju vemë në dijeni se do të korigjohet duke
kërkuar bilancin për vitet 2012,2013,2014.
Për sa i përket pretendimit në lidhje me Vërtetimin e lëshuar nga DPQ autoriteti
kontraktor të vetmen mundësi që ka për të verifikuar operatorët ekonomikë është nga
vërtetimet e lëshuara nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve dhe nga Drejtoria e Policisë së
qarkut Fier si autoritete përgjegjëse për monitorimin e operatorëve ekonomikë që
ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e ruajtjes dhe sigurimit Fizik.Vërtetime të tilla
duhet të jenë të lëshuara nga këto organe jo më vonë se 30 ditë nga dita e zhvillimit të
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-

-

-

procedurës së prokurimit në mënyrë që kontrolli i operatorëve ekonomikë që do të
marrin pjesë të jetë sa më si saktë dhe më i përditësuar.
Për sa i përket pretendimit në lidhje me armët ju bëjmë me dije se në bazë të ligjit
74/2014 “Për armët” kërkojmë që operatorët ekonomikë të kenë në pronësi të tyre arme
(bashkëlidhur dokumentat përkatës) ose të kenë marrë armë nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të pasqyruara me vërtetimet përkatëse.
Për sa i përket pretendimit tuaj lidhur me grupin e gatshëm ju bëjmë me dije se Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme është një institucion me rëndësi të vecantë dhe
për raste emergjente mund të lind nevoja e ndërhyrjes nga një grup i gatshëm më i
specializuar sesa personeli ditor që do të ruajë objketin.
Për sa i përket Sigurimit të Ofertës në rastin konkret nuk është i zbatueshëm (prandaj
është shënuar në kllapa nëse është i zbatueshëm).
Për sa i përket pretendimit tuaj lidhur me numrin e punonjësve ju bëjmë me dije se
autoritetit kontraktor i intereson një shërbim sa më i mirë në lidhje me ruajtjen e sigurisë
fizike të ambjenteve të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier dhe numri i
punonjësve të cdo autoriteti ekonomik të jetë jo më pak se 5 të cilët i kemi përmendur në
pikën 7 të DST-ve.

II.4. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Dea Security” ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 20.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Së pari: Në kriteret e vecanta të kualifikimit përcaktohet se: Kopje të certifikuara të
bilancit të viteve 2013,2014,2015 të paraqitur dhe të konfirmuar pranë autoriteteve
përkatëse. Ky kriter është i pabazuar në dispozitat ligjore pasi për vitin 2015 afati i
fundit për dorëzimin e deklaratës vjetore tatimore (bilancin vjetor) është 31 Mars 2016.
Për këtë arsye kërkojmë modifikimin e kriterit për paraqitjen e bilanceve për vitin
2012,2013,2014.

-

Së dyti: Në kriteret e vecanta të kualifikimit kërkohet: operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga DPQ Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së
ofertave në të cili të pasqyrohet informacioni i mëposhtëm: Kriteri për vërtetimin e
lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave është i paligjshëm pasi
vërtetimet e policisë së qarkut nuk janë vërtetime vlefshmëria e të cilëve kufizohet për një
periudhë të caktuar dhe për këtë arsye edhe vërtetimet e marra para afatit 30 ditë nga
dita e hapjes së ofertave janë të vlefshme mjafton që ato të jenë të përditësuara.

-

Së treti: në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë
nga dita e hapjes së ofertave në të cilën pasqyrohet informacioni i mëposhtëm b) Për
numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë. Kjo kërkesë nuk është
në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në certifikatat individuale për ushtrim të
veprimatarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi
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për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit. Ky
kriter duhet të hiqet pasi nuk është hartuar në përputhje me rregullat e prokurimit
publik.
-

Së katërti: Në kriteret e vecanta të kualifikimit kërkohet: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë
nga dita e hapjes së ofertave në të cilën pasqyrohet informacioni i mëposhtëm: d) që ka
grup të gatshëm. Në lidhje me kërkesën për paraqitjen nga operatori ekonomik të
vërtetimit nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier në të cilën pasyrohet informacioni që
ka grup të gatshëm kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi është në kundërshtim me ligjin si
dhe në disroporcion të plotë me objektin e tenderit.

II.6. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.1433/1 prot datë 23.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej
tij duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës si më poshtë.
-

-

-

-

Për sa i përket kriterit në lidhje me bilancet ju vemë në dijeni se do të korigjohet duke
kërkuar bilancin për vitet 2012,2013,2014.
Për sa i përket pretendimit në lidhje me Vërtetimin e lëshuar nga DPQ autoriteti
kontraktor të vetmen mundësi që ka për të verifikuar operatorët ekonomikë është nga
vërtetimet e lëshuara nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve dhe nga Drejtoria e Policisë së
qarkut Fier si autoritete përgjegjëse për monitorimin e operatorëve ekonomikë që
ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e ruajtjes dhe sigurimit Fizik.Vërtetime të tilla
duhet të jenë të lëshuara nga këto organe jo më vonë se 30 ditë nga dita e zhvillimit të
procedurës së prokurimit në mënyrë që kontrolli i operatorëve ekonomikë që do të
marrin pjesë të jetë sa më si saktë dhe më i përditësuar.
Për sa i përket pretendimit në lidhje me armët ju bëjmë me dije se në bazë të ligjit
74/2014 “Për armët” kërkojmë që operatorët ekonomikë të kenë në pronësi të tyre arme
(bashkëlidhur dokumentat përkatës) ose të kenë marrë armë nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të pasqyruara me vërtetimet përkatëse.
Për sa i përket pretendimit tuaj lidhur me grupin e gatshëm ju bëjmë me dije se Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme është një institucion me rëndësi të vecantë dhe
për raste emergjente mund të lind nevoja e ndërhyrjes nga një grup i gatshëm më i
specializuar sesa personeli ditor që do të ruajë objketin.
Për sa i përket Sigurimit të Ofertës në rastin konkret nuk është i zbatueshëm (prandaj
është shënuar në kllapa nëse është i zbatueshëm).
Për sa i përket pretendimit tuaj lidhur me numrin e punonjësve ju bëjmë me dije se
autoritetit kontraktor i intereson një shërbim sa më i mirë në lidhje me ruajtjen e sigurisë
fizike të ambjenteve të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier dhe numri i
punonjësve të cdo operatori ekonomik të jetë jo më pak se 5 të cilët i kemi përmendur në
pikën 7 të DST-ve.

II.7. Në datën 01.03.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëtin objekt ankese drejtuar autorititetit
kontraktor.
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II.8. Në datën 09.03.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr.1676/1 Prot datë
05.03.2016 ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k për modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga
drejtoria e policisë së Qarkut lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të
cilin të jenë pasyruar informacioni i mëposhtëm. Për numrin e armëve të krahut që ka në
përdorim jo më pak se një armë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 7 të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, lëshuar jo më
parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
a) Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me
listën emërore të tyre.
b) Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë.
c) Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë së Policisë së Qarkut për vitin 2015
d) Që ka grup të gatshëm.
III.1.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

Neni 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë,
sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe
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simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas
legjislacionit në fuqi.”
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi
teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për
mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.1.3. Komisioni referuar bazës ligjore të sipërcituar gjykon se autoriteti kontraktor në kriterin
e sipërcituar nuk ka kërkuara leje arme sikundër pretendon ankimuesi në ankesë por ka kërkuar
shprehimisht që vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të përmbajëë të dhëna/të
pasqyrojë informacion në lidhje me disponueshmërinë faktike të armëve të krahut nga operatorët
ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit. Në kёtё kontekst duke qenë se Drejtoria e
Policisë së Qarkut përkatës është institucioni kompetent, i cili përgjigjet për veprimtarinë e
sh.p.s.f.-ve dhe për këtë qëllim lëshon vërtetimet përkatëse, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se kriteri i mësipërm i kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të provohet me këtë
dokument (vërtetim nga D.P.Q përkatëse) dhe është një dokumentacion/informacion që
sigurohet lehtësisht nga ana e operatorëve ekonomikë.
Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që vërtetimi i DPQ të
përmbajë të dhëna në lidhje me kapacitetet teknike numrin e armëve që disponon operatori
ekonomik në momentin e dorëzimit të ofertave. Ky informacion mund të sigurohet nga të
gjithë ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të informojë me shkrim, të paktën një herë
në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së dhe për
pasojë të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tij, pëfshirë këtu edhe të dhënat për
numrin e armëve në përdorim. Përderisa Vërtetimi i DPQ-së/ve përkatëse jep informacionin e
nevojshëm ndër të tjera edhe në lidhje me armët operatorët ekonomikë janë të detyruar të
përmbushin kërkesën për disponueshmërinë e armatimit e cila pasqyrohet në dokumentin sa më
sipër.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Megjithatë lidhur me kriterin për disponueshmërinë e armatimit i cili në rastin konkret është
kërkuar të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për
armë në përdorim, Komisioni i Prokurimit Publik sjellë në vëmëndje të autoritetit kontraktor
legjislacionin për armët i cili legjitmon gjithashtu të drejtën e cdo personi fizik apo juridik
përfshi edhe subjektet e shoqërisë së ruajtjes fizike për të pasur armatim në pronësi të tyre i cili
provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret për kalimin pronësisë në përputhje me
dispozitat ligjore.
Në këtë kuptim kriteri i përcaktuar më sipër duhet të përfshijë në mënyrë alternative përvec
marrjes në përdorim të armëve edhe rastet kur operatorët ekonomikë dëshmojnë se disponojnë
armatim në pronësi të tyre si një mënyrë opsionale e parashikuar shprehimisht në ligj.
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Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë fizike
për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si më
poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.1.4. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i armëve”
parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se
28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi private e
shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në përputhje
me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...]
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1 . Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk
lëshohet autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska, të
pajisura me shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto armë,
pajisen me autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë ose të
huaj që vërtetojnë aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë, sipas
vërtetimit/lejes përkatëse nga ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës shtetërore
ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe u njihet e
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drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që plotësojnë kriteret për
mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së sigurisë private u
lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të këtij
ligji.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Dea Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k nuk
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k se “Në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar “operatori ekonomik
duhet të paraqesë vërtetim nga DPQ Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së
ofertave në të cili të pasqyrohet informacioni i mëposhtëm: Kërkojmë nga AK të modifikojë këtë
kriter pasi dokumenti vërtetim i DPQ ruan vlefshmërinë e tij përtej afatit 30 ditor të përcaktuar
nga AK dhe për këtë arsye duhet të hiqet ky kriter i cili kufizon konkurencën dhe pjesmarrjen e
OE ne tender, Komsioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 7 të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, lëshuar jo më
parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
a) Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me
listën emërore të tyre.
b) Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë.
c) Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë së Policisë së Qarkut për vitin 2015
d) Që ka grup të gatshëm.
III.2.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”
Ndërsa në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, gërmën “B”, përcaktohet se:
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“Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga
strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
III.2.3. Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut jo më parë se 30 ditë nuk
është në vetvete një kërkesë diskriminuese dhe as kufizuese në drejtim të pjesëmarrjes së
operatorëve ekonomikë. Aktiviteti i SHPSF-ve raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e
Policisё, të paktën një herë në muaj e cila, nga ana saj, kryen evidentimin dhe kontrollin e
aktivitetit tё shoqërisë të cilat i pasqyron më pas nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Jo pa
qëllim dispozita e sipërcituar detyron titullarin e shpsf të informojë me shkrim të paktën një herë
në muaj strukturën përkatëse të policisë së shtetit për veprimtarinë e shpsf-ve e cila nga ana
tjetër duhet të lëshojë vërtetime të cilat përmbajnë të dhëna aktuale dhe faktike për këto
subjekte.
Është në të drejtën e autoritetit kontraktor që në funksion të marrjes së të dhënave sa më të sakta
dhe koherente mbi veprimtarinë dhe kapacitetet e shpsf-ve të cilat janë të ndryshueshme në kohë
qoftë në drjetim të ritjes së tyre apo të zvogëlimit rast pas rasti të kërkojë që këto vërtetime të
kenë një afat të marrjes së tyre sa më të afërt në kohë me datën e zhvillimit të procedurës së
prokurimit.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit për sa kohë nuk janë diskriminuese dhe
joproporcionale me objektin e prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Dea Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k nuk
qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” se “Në
dokumentat e tenderit AK nuk ka bërë përcaktimin e numrit të rojeve për këtë arsye kërojmë të
përcaktohet saktë numri i rojeve për shërbimin e kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.3.1. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është përcaktuar në asnjë
moment numri i rojeve të nevojshëm për realizimin e këtij shërbimi dhe koeficienti përkatës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, 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 ekonomike, por gjithashtu i shërben edhe Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje pasi,
mospërcaktimi i saktë i numrit të rojeve do të sillte konfuzion në mënyrën e ofertimit nga ana e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, të cilët, do të ofertonin duke i përllogaritur ofertat e tyre
ekonomike me numër të ndryshëm rojesh, e rrjedhimisht në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të
Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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III.3.2. Neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikon shprehimisht se 1. 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.3.3. Në nenin 23 pika 1,2 dhe 3 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.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor.....
III.3.4. Në interpretim të neneve sa më sipër del qartësisht qëllimi i normave juridike të cilat
detyrojnë autoritetin kontraktor që në hartimin e specifikimeve teknike apo termave të
referencës të përshkruajë sa më qartë të gjithë elementët e mallrave punëve apo shërbimeve
objekt prokurimi në funksion të trajtimit të njëjtë dhe të barabartë të operatorëve ekonomikë
pjesmarrës në mënyrë që edhe ofertat e tyre të hartohen në përputhje me specifikimet dhe të
gjitha kërkesat e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Në rastin konkret
mospërcaktimi i numrit të rojeve për realizimin e këtij shërbimi krijon konfuzion tek operatorët
ekonomikë pjesmarrës në përllogaritjen e ofertës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k në lidhje me
përcaktimin e numrit të rojeve qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se “Në lidhje me
kërkesën për paraqitjen nga operatori ekonomik të vërtetimit nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Fier në të cilën pasyrohet informacioni që ka grup të gatshëm kërkojmë heqjen e këtij kriteri
pasi është në kundërshtim me ligjin si dhe në disroporcion të plotë me objektin e tenderit,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 7 të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, lëshuar jo më
parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
a) Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me
listën emërore të tyre.
b) Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë.
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c) Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë së Policisë së Qarkut për vitin 2015
d) Që ka grup të gatshëm.
III.4.2. 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, parashikohet si
më poshtë: “Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, 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;
ndërsa në gërmën “B”, po këtu, përcaktohet se: “Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike
u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
III.4.3. Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për grup të gatshëm për ndërhyrje në rast emergjencash, nuk gjen pasqyrim
shprehimisht në veprimtarinë e SHPSF-ve sipas pikës 9 të udhëzimit të mësipërm, por nga ana
tjetër aktiviteti i SHPSF-ve raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё, e cila, nga ana e
saj, kryen evidentimin dhe kontrollin e aktivitetit tё shoqërisë të cilat i pasqyron më pas nё
vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Pra, vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut përkatës
duhet të japë informacion lidhur me zotërimin e grupit të punonjësve të kërkuar për kryerjen e
shërbimit në fjalë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike (në rastin konkret kapaciteti për
grup të gatshëm), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij
prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k nuk
qëndron.
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”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr.REF-24038-02-15-2016,
me objekt “Sigurimi dhe ruajtja e ambjenteve të ZVRPP Fier me roje private”, me fond
limit 2,397,550 Lekë me TVSH, parashikuar për tu zhvilluar më datë 29.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Z.V.R.P.P Fier.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
në procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 383 Protokolli; Datë 26.02.2016

Nr.418 Protokolli; Datë 01.03.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të shumicës
të anëtarëve, në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatorët “Dea Security” sh.p.k, dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k, me objekt: “Sigurimi dhe ruajtja e ambjenteve të ZVRPP Fier me
roje private”, me fond limit 2,397,550 lekë me tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën
29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, ZVRPP Fier.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
II.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k për modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga
drejtoria e policisë së Qarkut lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të
cilin të jenë pasyruar informacioni i mëposhtëm. Për numrin e armëve të krahut që ka në
përdorim jo më pak se një armë, vërej se,
II.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 7 të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, lëshuar jo më
parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
e) Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me
listën emërore të tyre.
f) Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë.
g) Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë së Policisë së Qarkut për vitin 2015
h) Që ka grup të gatshëm.
II.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive 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:
14

-

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 [...].”
II.4. Lidhur me kriterin për disponueshmërinë e armatimit i cili në rastin konkret është kërkuar
të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për armë në
përdorim, sjell në vëmëndje të autoritetit kontraktor parashikimet e reja ligjore lidhur me
disponueshmërinë e armatimit i cili legjitimon të drejtën e cdo personi fizik apo juridik përfshi
edhe subjektet e shoqërisë së ruajtjes fizike për të pasur armatim në pronësi të tyre i cili
provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret për kalimin pronësisë në përputhje me
dispozitat ligjore.
Në këtë kuptim kriteri i përcaktuar më sipër duhet të parashikojë rastet kur operatorët
ekonomikë dëshmojnë se disponojnë armatim në pronësi të tyre në përputhje me ndryshimet e
fundit ligjore në këtë drejtim.
Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë fizike
për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si më
poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
II.5. Ligji 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i armëve” parashikon
shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se
28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
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e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi private e
shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në përputhje
me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...]
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1 . Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk
lëshohet autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska, të
pajisura me shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto armë,
pajisen me autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë ose të
huaj që vërtetojnë aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë, sipas
vërtetimit/lejes përkatëse nga ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës shtetërore
ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe u njihet e
drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që plotësojnë kriteret për
mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së sigurisë private u
lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të këtij
ligji.
II.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k se “Në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar “operatori ekonomik
duhet të paraqesë vërtetim nga DPQ Fier lëshuar jo më parë se 30 ditë nga dita e hapjes së
ofertave në të cili të pasqyrohet informacioni i mëposhtëm: Kërkojmë nga AK të modifikojë këtë
kriter pasi dokumenti vërtetim i DPQ ruan vlefshmërinë e tij përtej afatit 30 ditor të përcaktuar
nga AK dhe për këtë arsye duhet të hiqet ky kriter i cili kufizon konkurencën dhe pjesmarrjen e
OE ne tender, vërej se,
II.7. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 7 të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, lëshuar jo më
parë se 30 ditë nga dita e hapjes së ofertave në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
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e) Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 5 shoqëruar me
listën emërore të tyre.
f) Për numrin e armëve të krahut që ka në përdorim jo më pak se 1 armë.
g) Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë së Policisë së Qarkut për vitin 2015
h) Që ka grup të gatshëm.
II.8. 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.”

Ndërsa në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, gërmën “B”, përcaktohet se:
“Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga
strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
II.9 Përsa më sipër cituar, gjykoj se kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetim të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut jo më parë se 30 ditë është në vetvete një kërkesë diskriminuese
dhe kufizuese në drejtim të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë për sa kohë që ligji nuk
parashikon asnjë afat kohor brenda të cilit dokumenti i lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Përkatës ruan vlefshmërinë e tij.
Në këtë kuptim vërtetimi i lëshuar nga DPQ-ja pëkatese nuk humbet vlefshëmërinë e tij nëse
lëshohet përtej 30 ditëshit nga data e hapjes së ofertave sikundër është përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit. Autoriteti kontraktor nuk duhet të vendosë kritere të tilla
kualifikuese të panevojshme, burokratike të cilat shkojnë përtej qëllimit për të cilat vendosen.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit për sa kohë nuk janë diskriminuese dhe
joproporcionale me objektin e prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Dea Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k
qëndron.
Anëtare
Juliana Hoxha
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