KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 219/2016

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

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-23610-0211-2016 me objekt: “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë
Fizikeme roje private për nevoja të Drejtorisë Rajonale të
Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër”, me fond limit
3,011,645 lekë me tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër.

Ankimues:

“Safe” sh.p.k
Rruga “Bernard Bilota”, Kulla “Hawai-Tower”, Nr.17,
Pazar.2, Kati 1

Autoritet Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër.
Rruga e Parkut Peshkopi.

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 datë 11.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të Agjensisë së Prokurimeve
Publike procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-23610-02-11-2016 me
objekt: “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizikeme roje private për nevoja të Drejtorisë Rajonale
të Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër”, me fond limit 3,011,645 lekë me tvsh, i parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të
Transportit Rrugor Dibër.
II.2. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Safe” 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:
1. Në shtojcën 6 të DST “Kapaciteti Teknik” Loti 1 – Për operatorin e pajisur me certifikatë
1.3.A pika 3 autoriteti kontraktor kërkon: Operatori ekonomik duhet të paraqesë
Certifikatat për ushtrimin e profesionit të rojes të përshkruar në tabelën nr.9 bashkëlidhur
2

, të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër si dhe të ketë kontratë pune me këto
punonjës që të mbulojë periudhën e kryerjes së shërbimit.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke hequr “që të mbulojë periudhën e
kryerjes së shërbimit”. Gjykojmë se për AK është e rëndësishme të njohë kapacitetet e OE
nëse këta të fundit i kanë punonjësit të certifikuar dhe me kontrata pune konform Kodit të
Punës të RSH ndërsa për sa i përket afateve të këtyre kontratave është një e drejtë e
punëdhënësit dhe e marrëdhënies juridike ndërmjet tyre.
2. Në shtojcën 6 të DST “Kapaciteti Teknik” Loti 1- Për operatorin e pajisur me certifikatë
1.3.A pika 4 autoriteti kontraktor kërkon: Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Dibër për punonjësit e liçensuar ku të jetë përcaktuar numri dhe emri i punonjësve dhe për
përgjegjësin e tyre, vërtetim ky që të jetë i lëshuar jo më shumë se tre muaj nga data e
pjesmarrjes në konkurim.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke ndryshuar periudhën e lëshimit të
vërtetimit nga 3 muaj në 30 ditë kjo duke u bazuar dhe mbështetur në ligjin 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 ku thuhet se “Përgjegjësitë e titullarit të
subjketit të SHPSF-ve gërma “e” ku thuhet: Të informojë më shkrim të paktën një herë në
muaj në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit për veprimtarinë e SHPSF-së. vendosja
e kriterit që vërtetimi të jetë i lëshuar jo më shumë se tre muaj nga data e pjesmarrjes në
konkurim nuk i mundëson AK të njohë kapacitetet reale të një shoqërie të caktuar në
momentin e hapjes së ofertave apo procesit të vlerësimit.
3. Në shtojcën 6 të DST “Kapaciteti Teknik” Loti.1 –Për operatorin e paisur me certifikatë
1.3.A pika 69 autoriteti kontraktor kërkon: Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Dibër që operatori ekonomik disponon Qendër Kontrolli (operative-Informacioni) 24 orë
si dhe grup të gatshëm për rastet e ngjarjeve të ndryshme në objekt për kategorinë 1.3.A në
Qarkun Dibër konform Ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke bërë pjesë përbërësetë tij Akt Miratimin e
Qendrës së Kontrollit nga DVP Dibër konform nenit 22 të Ligjit 75/2014 dhe Kreut V
gërmat B dhe C të Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të M.B “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, ky dokument vërteton disponimin e Qendrës së
Kontrollit të një shoqërie të caktuar në përputhje me legjislacionin e cituar.
4. Në shtojcën 6 të DST “Kapaciteti Teknik” Loti 1 –Për operatorin e paisur me certifikatë
1.3.A pika 9 autoriteti kontraktor kërkon: Subjekti ofertues duhet të disponojë të të paktën
1 automjet në emër të shoqërisë në pronësi apo mjet i cili të jetë i marrë në përdorim. Për
të vërtetuar këtë fakt operatori ekonomik duhet të parqesë:
- leje qarkullimi
- certifikatë të kontrollit teknik për secilin mjet
- taksat e paguara
- përdoruesi i mjetit të ketë dëshmi të drejtimit të mjetit për këtë shërbim.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke specifikuar në paragrafin 4 “përdoruesi i
mjetit të ketë dëshmi të drejtimit të mjetit për këtë shërbim” që drejtuesi i mjetit të jetë
punonjës i certifikuar i shoqërisë apo i siguruar dhe me detyrë shofer kjo të jetë e
deklaruar dhe pasqyruar në listpagesat përkatëse Formularet E sig 025.
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II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.265/1 prot datë 17.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej tij duke
vendosur refeuzimin e ankesës.
II.4. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Safe” ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 04.03.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr.384/1 Prot datë 03.03.2016
ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k mbi modifikimin e kriterit ,
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatat për ushtrimin e profesionit të rojes të
përshkruar në tabelën nr.9 bashkëlidhur , të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër si
dhe të ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhën e kryerjes së shërbimit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” pika 3 të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatat për ushtrimin e profesionit të rojes
të përshkruar në tabelën nr.9 bashkëlidhur , të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Dibër si dhe të ketë kontratë pune me këto punonjës që të mbulojë periudhën e
kryerjes së shërbimit,
III.1.2. Operatori ekonomik ankimues kërkon modifikimin e kriterit sa më sipër lidhur me heqjen
e paragrafit “që të mbulojë periudhën e kryerjes së shërbimit”. Referuar dokumentave të tenderit
të procedurë së prokurimit objet ankimi afati i kryerjes së shërbimit është përcaktuar 12 muaj.
III.1.3. 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.”
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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.1.4. 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.1.5. 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 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.1.6. 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.1.7. 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 si edhe një marrëdhënie e pavaruar që nuk
ndikohet nga kushtet e përcaktura në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor. Kontrata e
lidhur ndërmjet palëve është një veprim juridik, që referuar Kodit Civil, është “shfaqja e ligjshme e
vullnetit të personit fizik ose juridik, që synon të krijojë, të ndryshojë ose të shuajë të drejta ose
detyrime civile”. Kontrata e lidhur mes palëve është një veprimtari apo marrëdhënie e brendshme,
e cila mund të jetë edhe e ndryshueshme në kohë.
Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që në momentin e zhvillimit të procedurës së
prokurimit, operatori ekonomik të vërtetojë se disponon kapacitete në lidhje me eksperiencat e
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mëparshme, makineritë e pajisjet, punonjësit dhe personelin e duhur, etj., duke realizuar edhe
qëllimin e vendosjes së këtyre kritereve, për të kualifikuar një shoqëri që plotëson të gjitha kriteret
dhe kërkesat e autoritetit kontraktor. Konkretisht, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që
operatori ekonomik në momentin e zhvillimit të procedurës së prokurimit të paraqesë
dokumentacionin e nevojshmë, në ratin konkret certifikatat për ushtrim profesioni të rojes si dhe
kontratat e punës respektive për secilin prej tyre por pa kushtëzuar operatorët ekonomikë për
përcaktimin e kushteve të kontratës sipas kërkesave të autorietit kontraktor. Për autoritetin
kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që kontrata e punës ndërmjet palëve të jetë e
vlefshme në momentin e zhvillimit të tenderit aq më tepër që secila nga palët ka të drejtën e
rinovmit të kontratës edhe në rast se afati i përcakuar në të përfundon.
Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë për shkaqe nga më të ndryshmet, objektive dhe
subjektive janë të detyruar që të bëjnë ndryshime në stafin e tyre cka cdo të thotë që kjo nuk është
një e dhënë statike e pandryshueshme në kohë. Kërkesa e autoritetit kontraktor që afati i
përcaktuar në kontratën e punës të jetë në përputhje me afatin e përcaktuar për kryerjen e shërbimit
nuk është i nevojshëm pasi pavarësisht afateve të përcaktuara në kontratë punëdhënësi dhe
punëmarrësi kanë kanë të drejtën e përfundimit të marrëdhënies së punës në cdo kohë për sa kohë
e shikojnë të arsyeshme. Kriteri sa më sipër nuk i shërben qëllimit për realizimin me sukses të
kontratës dhe është tërësisht i panevojshëm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k mbi modifikimin e kriterit,
Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër për punonjësit e liçensuar ku të jetë përcaktuar
numri dhe emri i punonjësve dhe për përgjegjësin e tyre, vërtetim ky që të jetë i lëshuar jo më
shumë se tre muaj nga data e pjesmarrjes në konkurim.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke ndryshuar periudhën e lëshimit të vërtetimit nga
3 muaj në 30 ditë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” pika 4 të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër për punonjësit e liçensuar ku të jetë përcaktuar
numri dhe emri i punonjësve dhe për përgjegjësin e tyre, vërtetim ky që të jetë i lëshuar jo më
shumë se tre muaj nga data e pjesmarrjes në konkurim.
III.2.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”
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III.2.4. Në nenin 46, pika 1 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.
III.2.5. 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, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funskion
të këtyre parimeve. Në këtë kuptim referuar kriterit sa më sipër autoriteti kontraktor ka gjykuar të
mjaftueshme që vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të jetë jo më parë se tre muaj
nga data e zhvillimit të tenderit. Pretendimi i ankimuesit se vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së
Qarkut duhet të jetë lëshuar brenda afatit 30 ditor dhe jo 3 (tre) mujor nuk qëndron pasi i takon
autoritetit kontraktor brenda hapësirave ligjore të mbrojë interesat e veta duke vendosur rast pas
rasti kriteret të cilat i gjykon të nevojshme për objektin e prokurimit. Për sa kohë që kriteri i
mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e për më tepër nuk tejkalon kufizimet e
përcaktuara në ligj autoriteti kontrakotr nuk duhet të modifikojë kriterin sa më sipër.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron gjithashtu se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do
të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë. Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k nuk qëndron
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k mbi modifikimin e
kriterit “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër që operatori ekonomik disponon
Qendër Kontrolli (operative-Informacioni) 24 orë si dhe grup të gatshëm për rastet e ngjarjeve të
ndryshme në objekt për kategorinë 1.3.A në Qarkun Dibër konform Ligjit 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke bërë pjesë përbërëse të tij Akt Miratimin e
Qendrës së Kontrollit nga DVP Dibër konform nenit 22 të Ligjit 75/2014 dhe Kreut V gërmat B
dhe C të Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të M.B “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike”, ky dokument vërteton disponimin e Qendrës së Kontrollit të një shoqërie të
caktuar në përputhje me legjislacionin e cituar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” pika 4 të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar: “Vërtetim
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nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër që operatori ekonomik disponon Qendër Kontrolli
(operative-Informacioni) 24 orë si dhe grup të gatshëm për rastet e ngjarjeve të ndryshme në
objekt për kategorinë 1.3.A në Qarkun Dibër konform Ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”.
III.3.2. Lidhur me vërtetimin e ekzistencës së “Qendrës së Kontrollit” të kërkuar në kriterin e
sipërcituar nga autoriteti kontraktor, Komisioni vëren se 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.3.3.. 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.
III.3.4. 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, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funskion
të këtyre parimeve. I takon autoritetit kontraktor brenda hapësirave ligjore të mbrojë interesat e
veta duke vendosur rast pas rasti kriteret të cilat i gjykon të nevojshme për objektin e prokurimit.
Për sa kohë që kriteri i mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e për më tepër
nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj autoriteti kontraktor nuk duhet të modifikojë kriterin
sa më sipër. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës
dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Sa më sipër, për sa kohë që kërkesat dhe kriteret e dokumentave të tenderit janë në
përputhje dhe përpjesëtim me natyrën dhe objektin e kontratës objekt shqyrtimi, nuk janë
diskriminuese, të ekzagjeruara, që nuk pengojnë pjesëmarrjen dhe konkurrencën. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Sa më sipër pretedimi i operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k nuk qëndron
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k mbi modifikimin e
kriterit “Për operatorin e paisur me certifikatë 1.3.A pika 9 autoriteti kontraktor kërkon: Subjekti
ofertues duhet të disponojë të të paktën 1 automjet në emër të shoqërisë në pronësi apo mjet i cili
të jetë i marrë në përdorim. Për të vërtetuar këtë fakt operatori ekonomik duhet të parqesë:
- leje qarkullimi
- certifikatë të kontrollit teknik për secilin mjet
- taksat e paguara
- përdoruesi i mjetit të ketë dëshmi të drejtimit të mjetit për këtë shërbim.
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Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke specifikuar në paragrafin 4 “përdoruesi i mjetit
të ketë dëshmi të drejtimit të mjetit për këtë shërbim” që drejtuesi i mjetit të jetë punonjës i
certifikuar i shoqërisë apo i siguruar dhe me detyrë shofer kjo të jetë e deklaruar dhe pasqyruar në
listpagesat përkatëse Formularet E sig 025”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” pika 9 të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi është përcaktuar:
Subjekti ofertues duhet të disponojë të të paktën 1 automjet në emër të shoqërisë në pronësi apo
mjet i cili të jetë i marrë në përdorim. Për të vërtetuar këtë fakt operatori ekonomik duhet të
parqesë:
- leje qarkullimi
- certifikatë të kontrollit teknik për secilin mjet
- taksat e paguara
- përdoruesi i mjetit të ketë dëshmi të drejtimit të mjetit për këtë shërbim.
III.4.2. Në nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika
3, parashikohet se: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik”.
III.4.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28, pika 2 dhe 5 përcaktohet se: “2. 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”.
- “5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon:[…]
- ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën
III.4.4. 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, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funskion
të këtyre parimeve. I takon autoritetit kontraktor brenda hapësirave ligjore të mbrojë interesat e
veta duke vendosur rast pas rasti kriteret të cilat i gjykon të nevojshme për objektin e prokurimit.
Për sa kohë që kriteri i mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e përmë tepër
nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj autoriteti kontrakotr nuk duhet të modifikojë kriterin
sa më sipër. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës
dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Sa më sipër, për sa kohë që kërkesat dhe kriteret e dokumentave të tenderit janë në
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përputhje dhe përpjesëtim me natyrën dhe objektin e kontratës objekt shqyrtimi, nuk janë
diskriminuese, të ekzagjeruara, që nuk pengojnë pjesëmarrjen dhe konkurrencën. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k nuk qëndron
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-23610-02-11-2016 me
objekt: “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizikeme roje private për nevoja të Drejtorisë
Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Dibër”, me fond limit 3,011,645 lekë me
tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.349 Protokolli; Datë 25.02.2016
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