KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 110/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67195-0209-107 me objekt: “Shërbim me roje private për ruajtjen fizike
të objekteve të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar” me fond limit
6.036.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 23.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Shërbimi
Gjoelogjik Shqiptar.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, L.8, Pll.10/1 Tiranë
“Siguria” sh.p.k
Rruga “Frederik Shiroka”,Njësia B Nr.7, Godina nr.14 (ish
shtëpia botuese 8 nëntori) Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Rruga “Myslym Keta” Ish Instituti Gjeografiok i Ushtrisë,
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
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Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, 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. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatorët ekonomikë ankimues 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, 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.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 ankesës së
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 09.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF- 67195-02-09-107 me objekt:
“Shërbim me roje private për ruajtjen fizike të objekteve të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar” me fond
limit 6.036.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 23.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Shërbimi Gjoelogjik Shqiptar.
II.2. Në datën 15.02.2017 operatori ekonomik “Toni 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:
-

Më datë 10.02.2017 jemi njohur me dokumentat standarte të tenderit. Nga verifikimi i tyre
konstatuam se kriteret nuk janë hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit nga autoriteti kontraktor është kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-sig 025a për punonjësit e deklaruar për vitin
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2016, jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të pasqyruara sipas ligjit
75/2014 dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës. Autoriteti kontraktor
në kërkesën e tij ka tejkaluar qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në DST.
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 të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e
nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.Gjithashtu,
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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në tejkalim të bazës
ligjore pasi formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata
tatimore dhe janë keto instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e
pagave dhe formularëve të pagesave. Nga sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si në
vijim: Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-sig 025 a për punonjësit e
deklaruar për vitin 2016 jo më pak se 20 për muajt qershor-dhjetor 2016.
II.3. Në datën 16.02.2017, me shkresën nr. 296/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.4. Në datën 21.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik “Siguria” 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:
-

Në shtojcën 7 të DST tek “Kriteret e vecanta të kualifikimit” AK shprehet se: SHËNIM:
Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Analizën e Çmimit
të ofertës së paraqitur me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar ku të
përfshihen të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turni II dhe
turni III, për ditët e pushimit dhe festave zyrtare, për sigurimet shoqërore e shëndetësore,
kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje dhe fitimin e shoqërisë. Sipas
Rekomandimit të datës 06.02.2017 të APP). Mosparaqitja e këtij preventivi,analizës së
çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore përbën shkak për s’kualifikimin e
operatorëve ekonomik. Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri konkretisht të paragrafit Sipas
Rekomandimit të datës 06.02.2017 të APP) duke sqaruar se rekomandimi i mësipërm i
shtrin efektet e tij për të gjitha procedurat e prokurimit publik të cilat do të shpallen pas
datës 13.02.2017. Në rastin konkret procedura në fjalë referuar SPE është shpallur në datë
10.02.2017. Për sa më lart ju kërkojmë modifikimin e këtij kriteri në përputhje me dispozitat
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ligjore në fuqi duke krijuar kushte të barabarta për OE në hartimin e ofertave ekonomike
dhe eleminimin e konfuzionit në përgatitjen e ofertave.
-

Në shtojcën 7 të DST Kapaciteti teknik pika 9 dhe 10 AK shprehet se: Operatori ekonomik
duhet të paraqesë një vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për numrin e
punonjësve , jo me pak se 20 punonjës shërbimi , për muajt qershor-dhjetor 2016. Operatori
ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-si 025a për punonjësit e deklaruar për vitin 2016,
jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të pasqyruara sipas ligjit
75/2014 dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës. Kërkojmë
modifikimin e këtyre kritereve duke përcaktuar saktë dhe në përpjestim të drejtë volumin e
kontratës, numrin e fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e këtij shërbimi që
prokurohet nga AK. Ky modifikim kërkohet në përputhje me nenin 23 pika 1dhe neni 46 pika
1 e LPP.

-

Në shtojcën 7 të DST Kapaciteti teknik pika 12 AK shprehet se: Operatori ekonomik duhet të
ketë autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë për 12 (dymbëdhjet) armë brezi, prej
të cilave të ketë në gjendje me se paku 6 (gjashtë), e vërtetuar kjo me kontratë dhe faturë
blerje. Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke përcaktuar saktë dhe në përpjestim të drejtë
me volumin e kontratës numrin e armëve pra në rastin konkret kemi 3 vendroje dhe armët
duhet të jenë po 3 sa numri i vendrojeve që kërkohen për realizimin e këtij shërbimi që
prokurohet nga AK.

II.6. Në datën 16.02.2017, me shkresën nr. 309/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Siguria”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.7. Në datën 24.02.2017 pala ankimuese “Siguria” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.376/1 prot., datë 27.02.2017 protokolluar me tonën me nr.260/2 datë
01.03.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-si 025a për punonjësit
e deklaruar për vitin 2016, jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të
pasqyruara sipas ligjit 75/2014 dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës.
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Autoriteti kontraktor në kërkesën e tij ka tejkaluar qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky
kriter në DST. Në rastin konkret, autoriteti kontraktor është në tejkalim të bazës ligjore pasi
formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto
instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të
pagesave. Nga sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: Operatori ekonomik duhet
të paraqesë Formularët E-sig 025 a për punonjësit e deklaruar për vitin 2016 jo më pak se 20 për
muajt qershor-dhjetor 2016”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 10 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaltohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-si 025a për punonjësit e deklaruar për
vitin 2016, jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të pasqyruara sipas
ligjit 75/2014 dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës

III.1.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
III.1.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacietet 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. ndërsa po këtu pika 2
përcaktohet: Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike,
në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti kontraktor në arsyetimin e tij ka tejkaluar
qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në DST. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë,
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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 të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e
nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Gjithashtu, 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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në tejkalim të bazës ligjore pasi formularët
e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto instanca të cilët
janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të pagesave.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k për modifikimin e
kriterit “SHËNIM: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin
Analizën e Çmimit të ofertës së paraqitur me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar
ku të përfshihen të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turni II dhe turni
III, për ditët e pushimit dhe festave zyrtare, për sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi,
kosto uniforme, kosto ndërlidhje dhe fitimin e shoqërisë. Sipas Rekomandimit të datës 06.02.2017
të APP). Mosparaqitja e këtij preventivi,analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore
përbën shkak për s’kualifikimin e operatorëve ekonomik. Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri
konkretisht të paragrafit Sipas Rekomandimit të datës 06.02.2017 të APP) duke sqaruar se
rekomandimi i mësipërm i shtrin efektet e tij për të gjitha procedurat e prokurimit publik të cilat do
të shpallen pas datës 13.02.2017. Në rastin konkret procedura në fjalë referuar SPE është shpallur
në datë 10.02.2017. Për sa më lart ju kërkojmë modifikimin e këtij kriteri në përputhje me dispozitat
ligjore në fuqi duke krijuar kushte të barabarta për OE në hartimin e ofertave ekonomike dhe
eleminimin e konfuzionit në përgatitjen e ofertave”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”
prokurimit objekt ankimi, përcaktohet kriteri si më poshtë:

të dokumentave të procedurës së

SHËNIM: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Analizën e
Çmimit të ofertës së paraqitur me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar ku të
përfshihen të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turni II dhe turni III,
për ditët e pushimit dhe festave zyrtare, për sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi,
kosto uniforme, kosto ndërlidhje dhe fitimin e shoqërisë. Sipas Rekomandimit të datës 06.02.2017
të APP). Mosparaqitja e këtij preventivi,analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore
përbën shkak për s’kualifikimin e operatorëve ekonomik.
III.2.2. Referuar pretendimit të ankimuesit për referencë të gabuar të autoritetit kontraktor në
rekomandimin e përbashkët të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik
të datës 06.02.2017 Komsioni e gjen të drejtë dhe të bazuar. Në fund të rekomandimit të përbashkët
midis dy institucioneve është vendosur se efektet e tij do të zbatohen për procedurat e prokurimit të
shpallura pas datës 13.02.2017. Komisioni konstaton se procedura e prokurimit objekt ankimi është
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publikuar (shpallur) në sistemin e prokurimeve elektronike më datë 09.02.2017 pra më parë se data
në të cilën do të fillojë të shtrijë efektet rekomandimi. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se për
efekt të barazisë dhe transparencës në procedurat e prokurimit në zbatim të nenit 1 dhe 2 të LPP
autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar në përputhje me kërkesat e
ankimuesit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k për modifikimin e kriterit
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për
numrin e punonjësve , jo me pak se 20 punonjës shërbimi , për muajt qershor-dhjetor 2016.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-si 025a për punonjësit e deklaruar për vitin
2016, jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të pasqyruara sipas ligjit 75/2014
dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës. Kërkojmë modifikimin e këtyre
kritereve duke përcaktuar saktë dhe në përpjestim të drejtë volumin e kontratës, numrin e fuqisë
punëtore që kërkohet për realizimin e këtij shërbimi që prokurohet nga AK. Ky modifikim kërkohet
në përputhje me nenin 23 pika 1dhe neni 46 pika 1 e LPP”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 10 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaltohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-sig 025a për punonjësit e deklaruar
për vitin 2016, jo më pak se 20, për muajt qershor-dhjetor 2016, ku të jenë të pasqyruara
sipas ligjit 75/2014 dhe shtesat për turnet e dyta dhe të treta sipas kodit të punës.

III.3.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaltohet si më poshtë:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar :
Nr

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa TVSH

Periudha
muaj

Në lekë
1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike 6.036.000(gjashtëmili
me roje private të 3 (tre) ambjenteve on e tridhjet e
të Sh.Gj.Sh -së për vitin 2017.
gjashtëmijë) lekë.

në Nr. Rojeve

10 Muaj

12 Roje

III.3.3. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaltohet si më poshtë:
Në total numri i rojeve është 12 roje për 3 vendroje.
Nr.

Emërtimi

Nr. i vend -

Nr.

Shërbimi

Afati i shërbimit
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rojeve

Rojeve

1

Rruga: "Myslym Keta",
Ish Instituti Gjeografik,
Drejtoria e Përgjithshme
e Sh.Gj.Sh,Tiranë.

1

4

24 orë

10 muaj

2

Rruga: "Vasil Shanto",
Drejtoria e Laboratorit të
Sh.Gj.Sh, Tiranë.

1

4

24 orë

10 muaj

3

Rruga: "Xhanfize Keko",
Parku i Gjeologjisë së
Sh.Gj.ShPorcelan,Tiranë.

1

4

24 orë

10 muaj
Në varësi të
privatizimit

III.3.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46, pika
1, germa “b” 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”.
III.3.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “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”.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në
varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës, që do të prokurohet sic është
përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për jo më pak se 20
punonjës për muajt qershor-dhjetor 2016, është jopropocionale, pasi e tejkalon volumin dhe kushtet
e kontratës, kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet në total me 12 roje në 3 vendroje me
shërbim 24 orë.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
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Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Në shtojcën 7 të DST Kapaciteti teknik pika 12 AK shprehet se: Operatori
ekonomik duhet të ketë autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë për 12 (dymbëdhjet) armë
brezi, prej të cilave të ketë në gjendje me se paku 6 (gjashtë), e vërtetuar kjo me kontratë dhe faturë
blerje. Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke përcaktuar saktë dhe në përpjestim të drejtë me
volumin e kontratës numrin e armëve pra në rastin konkret kemi 3 vendroje dhe armët duhet të jenë
po 3 sa numri i vendrojeve që kërkohen për realizimin e këtij shërbimi që prokurohet nga AK”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 12 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaltohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të ketë autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë për 12
(dymbëdhjet) armë brezi, prej të cilave të ketë në gjendje me se paku 6 (gjashtë), e vërtetuar
kjo me kontratë dhe faturë blerje.

III.4.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaltohet si më poshtë:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar :
Nr

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa TVSH

Periudha në muaj

Nr. Rojeve

Në lekë
1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të 3 (tre) ambjenteve të Sh.Gj.Sh -së
për vitin 2017.

6.036.000(gjashtëmilion e
tridhjet e gjashtëmijë)
lekë.

10 Muaj

12 Roje

III.4.3. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaltohet si më poshtë:
Në total numri i rojeve është 12 roje për 3 vendroje.
Nr.

Emërtimi

Nr. i vend rojeve

Nr.
Rojeve

Shërbimi

Afati i shërbimit

1

Rruga: "Myslym Keta", Ish
Instituti Gjeografik, Drejtoria e
Përgjithshme e
Sh.Gj.Sh,Tiranë.

1

4

24 orë

10 muaj

2

Rruga: "Vasil Shanto",
Drejtoria e Laboratorit të
Sh.Gj.Sh, Tiranë.

1

4

24 orë

10 muaj

3

Rruga: "Xhanfize Keko", Parku

1

4

24 orë

10 muaj
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i Gjeologjisë së Sh.Gj.ShPorcelan,Tiranë.

Në varësi të
privatizimit

III.4.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
III.4.5. 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.4.6. Referuar ligjit 74/2014, datë 10.07.2014 “Për armët”, neni 5 “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, në 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.”
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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.
[…].”
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, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 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.
Sa më sipër KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka kërkuar një numër të ekzagjeruar armësh,
referuar numrit të vendrojeve, ku do të realizohet shërbimi. Përkatësisht, në dokumentat e
procedurës së prokurimit përcaktohet shprehimisht se shërbimi do të kryhet në 3 vendroje për të
cilat nevojiten në total 12 punonjës shërbimi. Në këtë kuptim, Komisioni gjykon se kërkesa e
autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të kapaciteteve teknike, të
tilla si 12 armë brezi, është tërësisht e ekzagjeruar dhe jo në proporcion me volumin e kontrates.
Komisioni gjykon se numri i armëve duhet të përcaktohet në përputhje me numrin e vendrojeve,
duke mos kërkuar autoriteti në këtë mënyrë kapacitete teknike të ekzagjeruara, të cilat nuk i
shërbejnë realizimit me sukses të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k dhe
“Siguria” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF- 6719502-09-107 me objekt: “Shërbim me roje private për ruajtjen fizike të objekteve të Shërbimit
Gjeologjik Shqiptar” me fond limit 6.036.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 23.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Shërbimi Gjoelogjik Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Toni Security” sh.p.k dhe “Siguria” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.260 Protokolli; Datë 21.02.2017

Nr.283 Protokolli; Datë 24.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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