KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 91/2017
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 28.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-6544501-19-2017 me objekt: “Ruajtja me roje të objekteve të
administruara nga sh,a Ujësjellës Kanalizime Krujë” me
fond limit 6,552,005 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 31.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime Krujë.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, L.8,Pll.10/1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ujesjelles-Kanalizime Kruje.
Lagjia Barabit Kruje

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
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65445-01-19-2017 me objekt:
“Ruajtja me roje të objekteve të administruara nga sh,a ujësjellës Kanalizime Krujë” me fond
limit 6,552,005 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 31.01.2017, nga
autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Krujë.
II.2. Në datën 25.01.2017 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 20.01.2017 shoqëria jonë u njoh me dokumentet standarte të tenderit të
publikuara nga autoriteti kontraktor . Nga shqyrtimi i tyre vëmë re se autoriteti
kontraktor është i paqartë për afatin për të cilin kërkon kryerjen e shërbimit pasi te
njoftimi i kontratës ka parashikuar: Afati për realizimin e shërbimit : Nga nënshkrimi
i kontratës deri më 31.12.2017. Në dokumentat standarte të tenderit është parashikuar
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se afati për kryerjen e shërbimit është: Kohëzgjatja në muaj 12 muaj ose ditë 365. Në
sistemin elektronik të prokurimeve është parashikuar 12 muaj dhe 365 ditë. Në mënyrë
që të shmanget konfuziteti në rradhët e operatorëve ekonomikë pjesmarrës në
procedurën e prokurimit kërkojmë që të përcaktohet afati në muaj për kryerjen e
shërbimit.
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë të paktën 25 (NJEZET E PESE) certifikata për ushtrimin
e profesionit te rojes, te lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës, si dhe të
ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhen e kryerjes së shërbimit.
Kriteri për jo më pak se 25 certifikata punonjësish lëshuar nga DPQ Durrës është e
paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit pasi po ti referoheshim
shtojcës 8 pecifikime Teknike nga autoriteti kontraktor gjithsej janë këkruar 3
vendroje me katër roje për secilën pra në total 12 roje. Autoriteti kontraktor duhet të
kërkojë paraqitjen e aq certifikatave sa ka nevojë realisht.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë të paktën 25 (NJEZET E PESE) certifikata për ushtrimin
e profesionit te rojes, te lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës, si dhe të
ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhen e kryerjes së shërbimit.
Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen përvec certifikatave të punonjësve edhe
të kontratave të punës me këta punonjës që të mbulojnë periudhën e kryerjes së
shërbimit është e ekzagjeruar pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që
operatorët ekonomikë pjesmarrës në procedurën e prokurimit nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme
ligjore, financiare dhe teknike për realizimin me sukses të kontratës. Për sa kohë që
autoriteti kontraktor kërkon certifikata për punonjës shërbimi shoqëruar edhe me
vërtetimin e lëshuar nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar
është mëse e mjaftueshme për vërtetimin e disponimit të numrit të nevojshëm të
punonjësve që do të shërbejnë për realizimin me sukses të shërbimit. Për sa më sipër
kërkojmë heqjen e kontratave të punës.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar ”Operatori duhet
te dorezoje license /autorizim individual per ngritjen e shfrytezimine sistemit te
pavarur te radiokomunikacionit, dhe radio alarmit te leshuar nga AKEP per
shoqerine,komform ligjit nr.9918 date 19.05.2008,me zone mbulimi ne fshatin
Picrrage dhe Shkrete. Peridha e vlefshmerise se kesaj License duhet te mbuloje
periudhen qe eshte parashikuar qe te kryhet sherbimi.Operatoret ekonomik duhet ta
vertetojne nepermjet mandatit te pageses per vitin 2017 ndaj AKEP. Kërkesa e
autoritetit kontraktor për paraqitjen e AKEP me zonë mbulimi fshatin Picrrage dhe
Shkretë është kufizuese dhe përjashtuese pasi kjo kërkesë kufizon operatorët
ekonomikë që kanë AKEP me zonë mbulimi rrethin Krujë apo Qarku Durrës të dyja
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njësi administrative që e përfshijnë zonën ku do të kryhet shërbimi. Për sa më sipër
kërkojmë modifikimin e kriterit.
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar “Vertetim
performance nga Drejtoria e Policise se qarkut durres komform ligjit nr.75/2014 date
10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjorete dala ne zbatim te tij,ku jepet
informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka : Qendra e kontrollit
te sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e miratimit te
QKSH (salle operative). Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e
procesverbalit të miratimit të sallës operative është e ekzagjeruar dhe
joproporcionale. Në rastin konkret për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që
operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative, kapacitet i cili vërtetohet me
paraqitjen e vëtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar nga DPQ Durrës. Me
lëshimin e akt miratimit salla është e miratuar nga institucioni kompetent dhe nuk
vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për paraqitjen
e procesverbalit të miratimit të sallës operative.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Vertetim
performance nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres komform ligjit nr.75/2014
date 10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij,ku jepet
informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka : Nr e lejeve te
armeve te leshuar nga DPQ Durres. Kriteri për leje për mbajtje e përdorim armë i
kërkuar në këtë fazë të procedurës së prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në
certifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i
pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka
mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit. Në këtë kontekst cdo person i
pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e
ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK mund të kërkojë autorizim për
mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur kontratë me
të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për leje arme.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Si dhe te
vertetoje ekzistencen e qendres se kontroll sherbimit (24 oreshe) konform ligjit nr
75/2014 date 10.07.2014 ”Per sherbimin private te sigurise fizike”,te leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Durres dhe procesverbali i miratimit. Kërkesa e
autoritetit kontraktor për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative
është e ekzagjeruar dhe joproporcionale. Në rastin konkret për autoritetin kontraktor
e rëndësishme është që operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative, kapacitet
i cili vërtetohet me paraqitjen e vëtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar nga DPQ
Durrës. Me lëshimin e aktmiratimit salla është e miratuar nga institucioni kompetent
dhe nuk vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për
paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative.
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-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Opertori
ekonomik duhet te paraqese nje vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore per
numrine punonjesve ,te parashikuar per realizimine kesaj detyre ,12 punonjes per
periudhen Janar –Dhjetor 2017.01.17. Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen
e vërtetimit për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Janar-Dhjetor
2017.01.17 është tërësisht e pakuptimtë dhe jo ligjore, pasi sapo kemi hyrë në vitin
2017 dhe ende nuk është mbyllur muaji Janar. Autoriteti nuk mund të kërkojë vërtetim
për numrin e punonjësve që do të ketë në të ardhmen operatori ekonomik pasi këtë gjë
nuk mund ta dijë administrata tatimore që të lëshojë vërtetimin. Për sa më sipër
kërkojmë heqjen e këtij kriteri.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori duhet
te paraqese dokumentacionin e armes ne zoterim komform ligjit 74/2014 per armet.
Nese ka ne pronesi armen duhet ta vertetoje kete me dokumentacionin: Autorizimin
nga drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit per blerje arme; kontraten e blerjes
se armes; faturen tatimore te blerje; deshmi te perdorimit te armes se punonjesve te
licensuar. Kriteri për dëshmi të përdorimit të armës të punonjësve të licesuar i
kërkuar në këtë fazë të procedurës së prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në
certifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i
pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka
mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit. Në këtë kontekst cdo person i
pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e
ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK mund të kërkojë autorizim për
mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur kontratë me
të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori duhet
te paraqese 5 Autorizime te armes te kategorise (B)-Arme te shkurtra dhe 4 autorizime
te kategorise B4-Arme te gjata ,te leshuara nga DPQ Durres,sipas udhezimeve 155
date 29.05.2014 dhe ligjit 74/2014. ”Per Armet”. Kriteri për autorizim për armë të
shkurtra dhe autorizime për armë të gjata i kërkuar në këtë fazë të procedurës së
prokurimit është në kundështim me ligjin. Në certifikatat individuale për ushtrimin e
veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi
për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit.
Në këtë kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo
vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK
mund të kërkojë autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin
ekonomik dhe ka lidhur kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.

-

Koeficienti i rojeve i përllogaritur për kryerjen e shërbimit nuk është i mjaftueshëm
për shërbimin 24 orë . Numri i rojeve që nevojiten për mbulimin 24 orësh është 4.83
roje/vendroje ndërkohë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar 4 roje/vendroje. Për sa
më sipër kërkojmë ritjen e numrit të rojeve.
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-

Fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për mbulimin e
shërbimit.Vlera për 3 vendroje me 14.49 roje për 12 muaj =47,974,71 lekëx14.49
rojex12 muaj=8,341,842.57 lekë pa tvsh. Fondi limit duhet të jetë minimalisht
8,341,842.57 lekë pa tvsh ndërkohë që autoriteti kontraktor e ka përllogaritur në
vlerën 6,552,005 lekë pa tvsh. Për sa më sipër kërkojmë ritjen e fondit limit.

II.3. Në datën 27.01.2017, me shkresën nr. 76 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur
prej tij nga autoriteti kontraktor.(lidhur me afatin, licencen e akep dhe vërtetim nga tatimet).
II.4. Në datën 03.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, për pjesën e pretendimeve të papranuara nga autoriteti
kontraktor.
II.5. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës
së prokurimit përkatësisht me hapjen e ofertave.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 140 prot., datë 11.02.2017, protokolluar me tonën me nr.170/2
datë 13.02.2017 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet të paraqesë të paktën 25 (NJEZET E PESE)
certifikata për ushtrimin e profesionit te rojes, te lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Durrës, si dhe të ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhen e kryerjes së
shërbimit. Kriteri për jo më pak se 25 certifikata punonjësish lëshuar nga DPQ Durrës është e
paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit pasi po ti referoheshim shtojcës 8
pecifikime Teknike nga autoriteti kontraktor gjithsej janë këkruar 3 vendroje me katër roje për
secilën pra në total 12 roje. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e aq certifikatave
sa ka nevojë realisht” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 4 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
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Operatori ekonomik duhet te paraqese te pakten 25 (NJEZET E PESE) certifikata per
ushtrimin e profesionit te rojes, te leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres, si dhe
te kete kontrate pune me keto punonjes qe te mbulojë periudhen e kryerjes se sherbimit.
III.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
Te dhena per sherbimin e kerkuar:
-Vendroje shkrete 1(Nje )vendroje
-Vendroje sagarece 1(nje ) vendroje
-Vendroje picrrage 1(nje) vendroje
Nje vendroje me 4 (kater) roje
(Sqarim):Ne oferte jane te perfshira te gjitha te gjitha shpenzimet e pergjithshme ,per
uniformat ,nderlidhja (si radiomarrese )etj,shpenzimet per pagen e rojeve ,shtesat mbi pagen
per turnin e dyte (ora 19:00 deri 22:00) shtesa per turnin e trete (ora 22:00 deri
06:00),shtese mbi pagen per ditet e pushimve dhe ditet e festave,sigurimet shendetsore dhe
shoqerore si dhe te gjitha detyrimet fiskale qe parashikon legjislacioni ne fuqi. Nje vendroje
me 4 roje me tre turne.
III.1.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet: Ruajtja me roje private e objekteve nen administrimin e sh.a UjesjellesKanalizime Kruje.
Nr. Objekti i Prokurimit
Periudha Nr. Rojeve Nr.Vendroje
Turnet
në muaj
1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Objekteve nen administrimine
Sh.a Ujesjelles-Kanalizime
Kruje/ Shkrete ,sagarace

Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Objekteve nen administrimine

12

Periudha
në muaj
12
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1

Nr. Rojeve Nr.Vendroje

4

1

(T1+T2+T3)

Turnet

(T1+T2+T3)

7

Sh.a Ujesjelles-Kanalizime
Kruje/ Picrrage

Afatet e ekzekutimit: Nga data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2017
III.1.4. 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.1.5. 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 paraqitjen e 25
certifikatave për punonjës shërbimi 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.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet të paraqesë të paktën 25 (NJEZET E PESE)
certifikata për ushtrimin e profesionit te rojes, te lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Durrës, si dhe të ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhen e kryerjes së
shërbimit. Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen përvec certifikatave të punonjësve
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edhe të kontratave të punës me këta punonjës që të mbulojnë periudhën e kryerjes së
shërbimit është e ekzagjeruar pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që
operatorët ekonomikë pjesmarrës në procedurën e prokurimit nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe teknike për
realizimin me sukses të kontratës. Për sa kohë që autoriteti kontraktor kërkon certifikata për
punonjës shërbimi shoqëruar edhe me vërtetimin e lëshuar nga administrata tatimore për
numrin e punonjësve të siguruar është mëse e mjaftueshme për vërtetimin e disponimit të
numrit të nevojshëm të punonjësve që do të shërbejnë për realizimin me sukses të shërbimit.
Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kontratave të punës” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 4 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet te paraqese te pakten 25 (NJEZET E PESE) certifikata per
ushtrimin e profesionit te rojes, te leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres, si dhe
te kete kontrate pune me keto punonjes qe te mbulojë periudhen e kryerjes se sherbimit.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionion 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.2.3. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.4. 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. Operatorët Ekonomikë përgatisin oferta,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten
në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë paisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në
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përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës të përcaktuar në dokumentet e tenderit,
për të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara
në dokumentat e tenderit si edhe për të krijuar një panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet
e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.2.5. Në Nenin 21 pika 1 të Ligjit Nr. 7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së”, i
ndryshuar, parashikohet se “Kontrata e punës mund të lidhet dhe ndryshohet me gojë ose me
shkrim. Ajo mund të ndryshohet vetëm në marrëveshje midis palëve. Çdo ndryshim i kontratës
së shkruar, në dëm të punëmarrësit, duhet të përfundohet me shkrim”. Gjithashtu në pikën 4
të po këtij neni parashikohet se “Kur kontrata e punës lidhet me gojë, punëdhënësi është i
detyruar që, brenda 30 ditëve nga data e lidhjes së kontratës, të hartojë me shkrim
dokumentin përkatës, të nënshkruar prej tij dhe punëmarrësit, ku të përfshihen sidomos
elementet e parashikuara në pikën 3 të këtij neni. Moshartimi i këtij dokumenti me shkrim nuk
cenon vlefshmërinë e kontratës, por sjell vetëm përgjegjësinë e punëdhënësit, sipas nenit 202
pika 2 të këtij Kodi”.
III.2.6. Sa më sipër, kontrata e punës është një marrëdhënie e krijuar ndërmjet palëve, me
vullnetin e tyre të lirë, për realizimin e funksioneve të tyre dhe për autoritetin kontraktor është
e rëndësishme që operatorët ekonomikë të paraqesin dokumentacionin përkatës për
punonjësit e shërbimit sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat e tenderit, sa kohë që
kriteri nuk është diskriminues, nuk ka për qëllim uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve
ekonomikë dhe mund të sigurohet lehtësisht nga ana e operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Vertetim performance nga Drejtoria e Policise se qarkut durres
komform ligjit nr.75/2014 date 10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjore te dala ne
zbatim te tij, ku jepet informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka :
Qendra e kontrollit te sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e
miratimit te QKSH (salle operative). Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e
procesverbalit të miratimit të sallës operative është e ekzagjeruar dhe joproporcionale. Në
rastin konkret për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë të
disponojnë sallë operative, kapacitet i cili vërtetohet me paraqitjen e vëtetimit dhe akt
miratimit të sallës lëshuar nga DPQ Durrës. Me lëshimin e akt-miratimit salla është e
miratuar nga institucioni kompetent dhe nuk vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa më sipër
kërkojmë heqjen e kriterit për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative”, si
dhe për modifikimin e kriterit “Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka
kërkuar: Si dhe te vertetoje ekzistencen e qendres se kontroll sherbimit (24 oreshe) konform
ligjit nr 75/2014 date 10.07.2014 ”Per sherbimin private te sigurise fizike”,te leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Durres dhe procesverbali i miratimit. Kërkesa e autoritetit
kontraktor për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative është e ekzagjeruar
dhe joproporcionale. Në rastin konkret për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që
operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative, kapacitet i cili vërtetohet me paraqitjen e
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vëtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar nga DPQ Durrës. Me lëshimin e aktmiratimit
salla është e miratuar nga institucioni kompetent dhe nuk vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa
më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës
operative” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Vertetim performance nga Drejtoria e Policise se qarkut durres komform ligjit nr.75/2014
date 10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjorete dala ne zbatim te tij,ku jepet
informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka :
-Qendra e kontrollit te sherbimeve ,shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e
miratimit te QKSH (salle operative).
-Nr e objekteve ne ruajtje.
-Nr e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1,3 A,bashkengjitur listen e
konfirmuar perkatese.
-Nr e pergjegjesave te sherbimit per kategorine 1,3 A.
-Nr e lejeve te armeve te leshuar nga DPQ Durres.
-Grupi i gatshem.
Si dhe te vertetoje ekzistencen e qendres se kontroll sherbimit (24 oreshe) komform ligjit nr
75/2014 date 10.07.2014 ”Per sherbimin private te sigurise fizike”,te leshuar nga Drejtoria
e Policise se Qarkut Durres dhe procesverbali i miratimit.
III.3.2. Neni 22 i Ligjit Nr.75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” parashikon
shprehimisht se: 1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në
çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet
adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2. Qendra e
kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë
së sigurisë fizike. 3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes,
komunikimit e vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.
III.3.4. Gjithashtu Kreu V gërma B pika 7 e Udhëzimi nr. 157 datë 01.04.2015 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” sa më sipër, parashikon se: 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.
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.
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Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor në vendosjen e kritereve të vecanta të kualifikimit
duhet të mbajë parasysh parashikimet ligjore në funksion të aritjes së qëllimit për krijimin e
bindjes së tij lidhur me kapacitetet ekonomikë, profesionale, teknike të operatorëve
ekonomikë pjesmarrës në procedurat e prokurimit. Kriteri sa më sipër lidhur me
disponueshmërinë e qendrës së kontrollit nga ana e operatorëve ekonomikë duhet të
konsiderohet i përmbushur nga autoriteti kontraktor me paraqitjen e Akt Miratimit të Qendrës
së Kontrollit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut. Cdo dokumentacion shtesë, përfshirë
procesverbal, kërkesa, apo akte të ndërmjetme të administruara apo prodhuara nga organi
kompetent të cilat kanë cuar në nxjerjen e aktit final pra të “AKT Miratimit” nuk duhet të
përbëjnë objekt kërkimi nga autoriteti kontraktor pasi kërkesa të tilla të panevojshme për
dokumenta shtesë vecse pengojnë dhe vështirësojnë pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë
pjesmarrës.
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 “Vertetim performance nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres
komform ligjit nr.75/2014 date 10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjore te dala ne
zbatim te tij,ku jepet informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka : Nr e
lejeve te armeve te leshuar nga DPQ Durres. Kriteri për leje për mbajtje e përdorim armë i
kërkuar në këtë fazë të procedurës së prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në
certifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me
certifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin
edhe të armës së zjarit. Në këtë kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës
shërbimi jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit.
AK mund të kërkojë autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik
dhe ka lidhur kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për leje arme” si dhe
për modifikimin e kriterit “Operatori duhet te paraqese dokumentacionin e armes ne zoterim
komform ligjit 74/2014 per armet. Nese ka ne pronesi armen duhet ta vertetoje kete me
dokumentacionin: Autorizimin nga drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit per blerje
arme; kontraten e blerjes se armes; faturen tatimore te blerje; deshmi te perdorimit te armes
se punonjesve te licensuar. Kriteri për dëshmi të përdorimit të armës të punonjësve të licesuar
i kërkuar në këtë fazë të procedurës së prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në
certifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me
certifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin
edhe të armës së zjarit. Në këtë kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës
shërbimi jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit.
AK mund të kërkojë autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik
dhe ka lidhur kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
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Vertetim performance nga Drejtoria e Policise se qarkut durres komform ligjit nr.75/2014
date 10.07.2014 te ndryshuar si dhe aktet nenligjorete dala ne zbatim te tij,ku jepet
informacioni dhe opinion DPQ Durres e duhet te vertetoje qe ka :
-Qendra e kontrollit te sherbimeve ,shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e
miratimit te QKSH (sale operative).
-Nr e objekteve ne ruajtje.
-Nr e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1,3 A,bashkengjitur listen e
konfirmuar perkatese.
-Nr e pergjegjesave te sherbimit per kategorine 1,3 A.
-Nr e lejeve te armeve te leshuar nga DPQ Durres.
-Grupi i gatshem.
Si dhe te vertetoje ekzistencen e qendres se kontroll sherbimit (24 oreshe) komform ligjit nr
75/2014 date 10.07.2014 ”Per sherbimin private te sigurise fizike”,te leshuar nga Drejtoria
e Policise se Qarkut Durres dhe procesverbali i miratimit.
III.4.2. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori duhet te paraqese dokumentacionin e armes ne zoterim komform ligjit
74/2014 per armet.Nese ka ne pronesi armen duhet ta vertetoje kete me
dokumentacionin : Autorizimin nga drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit per
blerje arme;kontraten e blerjes se armes;faturen tatimore te blerje;deshmi te
perdorimit te armes se punonjesve te licensuar.

III.4.1. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “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; …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.4.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
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.
III.4.3. 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
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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.4.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 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.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet: “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
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për leje arme si dhe
për dëshmi të përdorimit të armës nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të
sipërcituara, ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë
vetëm kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë
drejtuesi teknik përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe
përcakton punonjësit që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
Gjithashtu referuar bazës ligjore sa më sipër përcaktohet qartë se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për përdorimin
edhe të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës
shërbimi, ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarri. Komisioni gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të marrë masa për heqjen e këtij kriteri.
Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i
shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses
të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Operatori duhet te paraqese 5 Autorizime te armes te kategorise (B)14

Arme te shkurtra dhe 4 autorizime te kategorise B4-Arme te gjata ,te leshuara nga DPQ
Durres,sipas udhezimeve 155 date 29.05.2014 dhe ligjit 74/2014. ”Per Armet”. Kriteri për
autorizim për armë të shkurtra dhe autorizime për armë të gjata i kërkuar në këtë fazë të
procedurës së prokurimit është në kundështim me ligjin. Në certifikatat individuale për
ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me certifikatën si punonjës
shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit.
Në këtë kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm e
plotëson këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK mund të kërkojë
autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur
kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 10 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori duhet te paraqese 5 Autorizime te armes te kategorise (B)-Arme te shkurtra
dhe 4 autorizime te kategorise B4-Arme te gjata ,te leshuara nga DPQ Durres,sipas
udhezimeve 155 date 29.05.2014 dhe ligjit 74/2014. |”Per Armet”.

III.5.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.5.3. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.5.4. Referuar kriterit të përcaktuar sa më sipër, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor
nuk është treguar i qartë në hartimin e tij pasi nuk ka përcaktuar nëse kërkesa e tij lidhet me
Autorizim për Blerje Arme apo Autorizim për mbajte arme.
Nëse kërkesa e autoritetit kontraktor lidhet me Autorizim për Blerje Arme është e ligjshme
dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të
aramtimit në pornësi. Nëse kërkesa lidhet me Autorizim për mbajtje dhe përdorim arme KPP
gjykon se nuk mund të përmbushet nga ana e operatorëve ekonomikë pasi sikundër arsyetuar
edhe më sipër kjo kërkesë lidhet me një fazë të mëvonshme të procedurës, atë të pas lidhjes së
kontratës e në këtë kuptim duhet të hiqet nga dokumentat e tenderit.
Sa më sipër Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për saktësimin e
kriterit në mënyrë që të mos bëhet shkak për konfuzion për operatorët ekonomikë gjatë
përgatitjes së ofertave të tyre.
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III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Koeficienti i rojeve i përllogaritur për kryerjen e shërbimit nuk është i
mjaftueshëm për shërbimin 24 orë . Numri i rojeve që nevojiten për mbulimin 24 orësh është
4.83 roje/vendroje ndërkohë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar 4 roje/vendroje. Për sa më
sipër kërkojmë ritjen e numrit të rojeve si dhe Fondi limit i përllogaritur nga autoriteti
kontraktor nuk mjafton për mbulimin e shërbimit. Vlera për 3 vendroje me 14.49 roje për 12
muaj =47,974,71 lekëx14.49 rojex12 muaj=8,341,842.57 lekë pa tvsh. Fondi limit duhet të
jetë minimalisht 8,341,842.57 lekë pa tvsh ndërkohë që autoriteti kontraktor e ka
përllogaritur në vlerën 6,552,005 lekë pa tvsh. Për sa më sipër kërkojmë ritjen e fondit limit”,
Komisoni Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
Te dhena per sherbimin e kerkuar:
-Vendroje shkrete 1(Nje )vendroje
-Vendroje sagarece 1(nje ) vendroje
-Vendroje picrrage 1(nje) vendroje
Nje vendroje me 4 (kater) roje
(Sqarim):Ne oferte jane te perfshira te gjitha te gjitha shpenzimet e pergjithshme ,per
uniformat ,nderlidhja (si radiomarrese ) etj,shpenzimet per pagen e rojeve ,shtesat mbi pagen
per turnin e dyte (ora 19:00 deri 22:00) shtesa per turnin e trete (ora 22:00 deri 06:00),
shtese mbi pagen per ditet e pushimve dhe ditet e festave,sigurimet shendetsore dhe
shoqerore si dhe te gjitha detyrimet fiskale qe parashikon legjislacioni ne fuqi. Nje vendroje
me 4 roje me tre turne.
III.6.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet: Ruajtja me roje private e objekteve nen administrimin e sh.a UjesjellesKanalizime Kruje.

Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Objekteve nen administrimine
Sh.a Ujesjelles-Kanalizime

Periudha
në muaj
12

Nr. Rojeve Nr.Vendroje

8

1

Turnet

(T1+T2+T3)
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Kruje/ Shkrete, Sagarace

Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Objekteve nen administrimine
Sh.a Ujesjelles-Kanalizime
Kruje/ Picrrage

Periudha
në muaj

Nr. Rojeve Nr.Vendroje

12

4

1

Turnet

(T1+T2+T3)

Afatet e ekzekutimit: Nga data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2017
III.6.3. Në shtojcën “modifikim mbi dokumentat e tenderit”, të publikuar nga autoriteti
kontraktor në sistemin e prokurimeve elektronike në datë 30.01.2017 përcaktohet si më
poshtë:
Autoriteti Kontraktor me iniciativen e tij dhe duke marre ne konsiderate nje pjese te ankimit
te bere nga ”Toni-Security” Sh.p.k me date 25.01.2017 ,me vendimin nr. Te komisionit te
shqyrtimit te ankeses ben dryshimet ne lidhje me afatin e lidhjes kontrates.
1. Ishte: Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja në muaj 12
Muaj ose ditë 365 dite ose duke filluar nga data e nenshkrimit te kontrates deri më
31.12.2017
Behet: 365 dite nga moment i nenshkrimit te kontrates.
III.6.4. Në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika
1 dhe 4, përcaktohet se: “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.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet
të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga
pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e
ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre,
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kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe
ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të
shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të
përshtatshme për mjedisin.”
Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për
sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen
dhe jodiskriminuese.”
III.6.5. 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.6.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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”.
III.6.7. Referuar “Kodit të Punës” e më konkretisht:
Neni 81 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Shtesa mbi pagë ”
“Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më
pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese
mbi pagë jo më pak se 50%”,
Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”
Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0
deri të dielën e ardhshme ora 2400. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
« Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me
vendim të Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të
punës”.
Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”
1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”
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1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në nenin 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% 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 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”
1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.
2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës
në vazhdim.
3) Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të
paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e
paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.
III.6.8. 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, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.6.9. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një
ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:
 çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga
institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore,
dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
 çmimet e tregut; ose/dhe
 çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të
tjera kontraktore; ose/dhe
 çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
Komisioni gjykon se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj,
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kërkesat e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funksion të këtyre
parimeve.
Nisur nga objekti që do të ruhet, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kërkesa e
autoritetit kontraktor që shërbimi i ruajtjes të realizohet në 3 vendroje me 12 punonjës
shërbimi që do të punojnë 24 ore (turni i parë,turni dyte dhe i trete) nuk është i mjaftueshëm,
pasur parasysh të drejtat e punonjësve për pushim javor, festat zyrtare dhe të drejtën për lejen
e zakonshme etj, parashikuar në Kodin e Punës si më sipër cituar.
Gjithashtu nga përllogaritjet e kryera, në varësi të kërkesave për realizimin e objektit të
prokurimit dhe arsyetimit të mësipërm, fondi limit i përcaktuar nga autoriteti kontraktor nuk
mjafton për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike të objektit në përputhje me
dispozitat ligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k qëndrojnë.
III.7. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 06.02.2017 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit me “Dorëzimin e Ofertave”. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se
përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave,
afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i
ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike,
( Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave
të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos
diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet
ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike.
Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar,
sipas këtij ligji.” Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ 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 përpara
skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.” Gjithashtu në nenin 63
pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit të Prokurimit
Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit
kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë
një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme
e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor […]”.
III.7.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 27.01.2017,
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me shkresën nr. 76 prot, i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke pranuar
pjesërisht ankesën e tij. Me pranimin pjesërisht të ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të
ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe dhënia e një vendimi të aryetuar nga ky i fundit nuk
heq pezullimin e procedurës së prokurimit parashikuar nga nenit 63 pika 3 e LPP. Autoriteti
kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të
ankimi duke vijuar me “Dorëzimin e Ofertave” brenda hapësirës ligjore ku operatorëve
ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të
lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të
ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim
të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues ka qenë brenda afateve kohore
të ankimit pranë K.P.P në momentin e “Hapjes së Ofertave” të procedurës së prokurimit.
III.7.2. Bazuar ne nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik,
kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat
e këtij ligji,ka të drejtë:a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet
të zbatohen për objektin e ankesës;b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose
vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të
drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien
ndesh me këtë ligj;c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të
vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për
shpalljen e kontratës fituese.”
III.7.3. Në nenin 27 “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar; parashikohet se: “ [..]. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe
shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës
dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së
prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre […]”.
III.7.4. Në nenin 28 pika 2 gërma “d” të VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”
parashikohet se “[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të
motivuar: d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë
autoritetin kontraktor për rifillimin e procedurës së prokurimit […]”
III.7.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak të shkeljeve të
mësipërme të konstatuara procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar, në zbatim të
nenit 64, pika 2 gërma “ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor anulon procedurën
e prokurimit vetëm: dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas
parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe 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
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65445-01-19-2017 me
objekt: “Ruajtja me roje të objekteve të administruara nga sh,a ujësjellës Kanalizime
Krujë” me fond limit 6,552,005 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën
31.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Krujë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e 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 “Toni Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.170 Protokolli, Datë 03.02.2017
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