KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 90/2017
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-6581301-25-2017 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike
për Gjykatën e Shkallës së Parë Krujë” me fond limit
1.817.392 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 10.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Krujë.

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë
Lagjia Nr.1, Rruga “Varosh” Krujë

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 25.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65813-01-25-2017 me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike për Gjykatën e Shkallës së Parë Krujë” me fond limit
1.817.392 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 10.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
II.2. Në datën 01.02.2017 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 26.01.2017 shoqëria jonë u njoh me dokumentat standarte të tenderit të
publikuara nga autoriteti kontraktor dhe në datë 30.01.2017 me shtojcën e publikuar
për këtë procedurë prokurimi. Nga shqyrtimi i tyre vumë re se disa prej tyre ishin të
paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit. Konkretisht:
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- Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë 4 autorizime të mbajtjes së armës të kategorisë B1 të
lëshuara nga DPQ Durrës (aq sa është numri i kërkuar i punonjësve). Kriteri për
autorizime për mbajtje të armës të kategorisë B1 i kërkuar në këtë fazë të procedurës
së prokurimit është në kundështim me ligjin. Autoriteti kontraktor mund të kërkojë që
operatorët ekonomikë të disponojnë armatim privatisht ose në përdorim por nuk
mund të kërkojë disponimin e lejeve të armëve që në këtë fazë.
- Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si
dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te permbaje
informacionin dhe opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :
-

a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe
aktin e miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A ,
bashkengjitur listen e e konfirmuar perkatese.
Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A
Numrin e autorizimeve individuale per mbajtjen e armeve leshuar nga DPQ Durres.
Grupin e gatshem
Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës
operative është e kezagjeruar dhe joproporcionale. Në rastin konkret për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme që operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative
kapacitet i cili vërtetohet me paraqitjen e vërtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës. Me lëshimin e akt miratimit salla është e
miratuar nga institucioni kompetent dhe nuk është e nevojshme të paraqiten
dokumenta të tilla si procesverbali që 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 : Operatori
ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si
dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te permbaje
informacionin dhe opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :

-

a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe
aktin e miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A ,
bashkengjitur listen e e konfirmuar perkatese.
d) Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A

-
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-

e) Numrin e armëve leshuar nga DPQ Durres.
f)Grupin e gatshem
Kërkesa e mësipërme për armë lëshuar nga DPQ Durrës është e paligjshme pasi
armët janë në pronësi tashmë dhe vërtetimi i tyre bëhet nga dokumentat e pronësisë si:
Autorizim për Blerje Armësh lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë,Kontratë
Shitblerje Armësh, Fatura Tatimore dhe pagesa bankare. Nga sa më sipër kërkojmë
heqjen e kriterit të pikës që ka të bëjë me pikën e) Numrin e armëve lëshuar nga DPQ
Durrës duke e zëvëndësuar atë me disponimin e dokumentacionit të pronësisë mbi
armët.

- Në kriteret e vecanta të kualifikimit autorittei kontraktor ka kërkuar: Akt Miratimi për
Qendrën e Kontrollit të SHPSF lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës
shoqëruar me procesverbalin e 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 është e rëndësishme që
operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative kapacitet i cili vërtetohet me
paraqitjen e vërtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Durrës. Me lëshimin e akt miratimit salla është e miratuar nga institucioni
kompetent dhe nuk është e nevojshme të paraqiten dokumenta të tilla si procesverbali
që nuk vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
- Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Dëshmi aftësimi
të përdorimit të armës së punonjësve të licensuar lëshuar nga operatorë privatë të
licensuar. Kriteri për dëshmi të përdorimit të armës së punonjësve të licensuar i
kërkuar në këtë fazë të procedurës është në kundërshtim me ligjin. AK mund të
kërkojë autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratë
me të. Për sa më sipër kërkojmë të hiqet kriteri për dëshmi për mbajtje arme.
II.3. Në datën 06.02.2017, me shkresën nr. 41 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 09.02.2017 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. Nëpërmjet shkresës nr. 56 prot., datë 16.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 199/2
datë 20.02.2017 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
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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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security” sh.p.k për modifikimin e kriterit
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë 4 autorizime të mbajtjes së armës të kategorisë B1 të
lëshuara nga DPQ Durrës (aq sa është numri i kërkuar i punonjësve). Kriteri për autorizime
për mbajtje të armës të kategorisë B1 i kërkuar në këtë fazë të procedurës së prokurimit është
në kundështim me ligjin. Autoriteti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të
disponojnë armatim privatisht ose në përdorim por nuk mund të kërkojë disponimin e lejeve të
armëve që në këtë fazë” si dhe për modifikimin e kriterit “Dëshmi aftësimi të përdorimit të
armës së punonjësve të licensuar lëshuar nga operatorë privatë të licensuar”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik dhe profesional”,
është përcaktuar kriteri si më poshtë vijon:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë 4 autorizime te mbajtjes se armes te kategorise
B1, te leshuara nga DPQ Durres (aq sa eshte dhe numri i kerkuar i punonjesve).

- a). Nqs operatori ka ne pronesi armen, duhet ta vertetoje ate me dokumentacionin
- - Autorizimin nga Drejtoria e Pergjitheshme e Policise se Shtetit per blerje arme
- - Kontraten e blerjes se armes
- - Faturen tatimore te blerjes
- Deshmi aftesimi te perdorimit te armes se punonjesve te licensuar, leshuar nga
operatore private te licensuar.
III.1.2. 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.1.3. 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
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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.1.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e
sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të
shërbimit, si më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.1.5. 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 4 autorizime per
mbajtje arme si dhe dëshmi aftësimi 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 zjarrit. Në këtë kuptim 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,
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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.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security” sh.p.k për modifikimin e kriterit
“Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si dhe
akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te permbaje informacionin dhe
opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :
-

a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe
aktin e miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A ,
bashkengjitur listen e e konfirmuar perkatese.
Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A
Numrin e autorizimeve individuale per mbajtjen e armeve leshuar nga DPQ Durres.
Grupin e gatshem
Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës
operative është e ekzagjeruar dhe joproporcionale. Në rastin konkret për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme që operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative
kapacitet i cili vërtetohet me paraqitjen e vërtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës. Me lëshimin e akt miratimit salla është e
miratuar nga institucioni kompetent dhe nuk është e nevojshme të paraqiten
dokumenta të tilla si procesverbali që 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 “Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të
SHPSF lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës shoqëruar me
procesverbalin e 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 është e rëndësishme që
operatorët ekonomikë të disponojnë sallë operative kapacitet i cili vërtetohet me
paraqitjen e vërtetimit dhe akt miratimit të sallës lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Durrës. Me lëshimin e akt miratimit salla është e miratuar nga institucioni
kompetent dhe nuk është e nevojshme të paraqiten dokumenta të tilla si procesverbali
që nuk vërtetojnë ndonjë kapacitet. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,

III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik dhe profesional”,
është përcaktuar kriteri si më poshtë vijon:
- Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si dhe
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akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te permbaje informacionin dhe
opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :
a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e
miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A , bashkengjitur
listen e e konfirmuar perkatese.
d).Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A
e).Numrin e armeve leshuar nga DPQ Durres.
f). Grupin e gatshem
- Akti miratimi per qendren e kontrollit te ShPSF (24 oreshe) konform ligjit nr.75/2014 “ Per
sherbimin privat te sigurise fizike” leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres
shoqeruar me procesverbalin e miratimit.
III.2.2. 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.2.3. 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.
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.
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
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dokumenta shtesë vecse pengojnë dhe vështirësojnë pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë
pjesmarrës.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” për
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance
leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë
10.07.2014) te ndryshuar si dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te
permbaje informacionin dhe opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :
-

a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe
aktin e miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A ,
bashkengjitur listen e e konfirmuar perkatese.
d) Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A
e) Numrin e armëve leshuar nga DPQ Durres.
f)Grupin e gatshem
Kërkesa e mësipërme për armë lëshuar nga DPQ Durrës është e paligjshme pasi
armët janë në pronësi tashmë dhe vërtetimi i tyre bëhet nga dokumentat e pronësisë si:
Autorizim për Blerje Armësh lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë,Kontratë
Shitblerje Armësh, Fatura Tatimore dhe pagesa bankare. Nga sa më sipër kërkojmë
heqjen e kriterit të pikës që ka të bëjë me pikën e) Numrin e armëve lëshuar nga DPQ
Durrës duke e zëvëndësuar atë me disponimin e dokumentacionit të pronësisë mbi
armët”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,

III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik dhe profesional”,
është përcaktuar kriteri si më poshtë vijon:
- Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim performance leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Durres, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si dhe
akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Ky vertim duhet te permbaje informacionin dhe
opinionin e DPQ Durres dhe duhet te vertetoje qe ka :
a). Qendra e kontrollit te Sherbimeve, shoqeruar me procesverbalin e miratimit dhe aktin e
miratimit te QKSH (salla operative).
b). Numrin e objekteve ne ruajtje
c). Numrin e punonjesve te licensuar nga DPQ Durres per kategorine 1.3A , bashkengjitur
listen e e konfirmuar perkatese.
d).Numrin e pergjegjesve te sherbimit per kategorine 1.3A
e).Numrin e armeve leshuar nga DPQ Durres.
f). Grupin e gatshem
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III.3.2. Lidhur me kriterin për disponueshmërinë e armatimit i cili në rastin konkret është
kërkuar të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Qarkut Korçë për numrin e armëve, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje të
autoritetit kontraktor legjislacionin për armët, i cili legjitimon gjithashtu të drejtën e cdo
personi fizik apo juridik përfshirë edhe subjektet e shoqërisë së ruajtjes fizike për të pasur
armatim në pronësi të tyre, i cili provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret për
kalimin pronësisë në përputhje me dispozitat ligjore.
Në 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.3.3. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i
armëve” parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se
28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen,
me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi
private e shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në
përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
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4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...]
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1 . Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk
lëshohet autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska,
të pajisura me shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto
armë, pajisen me autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë
ose të huaj që vërtetojnë aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë,
sipas vërtetimit/lejes përkatëse nga ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës
shtetërore ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën
dhe u njihet e drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që plotësojnë
kriteret për mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së
sigurisë private u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të këtij
ligji.
III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se referuar bazës ligjore të lartpërmendur,
legjislacioni në fuqi për armët, lejon dhe i jep shprehimisht të drejtën e blerjes së armës cdo
personi fizik apo juridik përfshirë këtu edhe cdo operator ekonomik pjesmarrës në procedurat
e prokurimit të drejtën për të pasur në pronësi të tij armatim për kategoritë e armëve të
përcaktuara/lejuara në ligj.
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, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar, duke hequr
kriterin e paraqitjes së numrit të armëve në vërtetimin e DPQ, në mënyrë që të gjithë
operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi
operatorët ekonomikë mund të vërtetojnë disponueshmërinë e armëve nëpërmjet paraqitjes së
dokumentacionit konkret për blerjen e tyre.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Toni Security” sh.p.k qëndron.
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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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65813-01-25-2017 me
objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për Gjykatën e Shkallës së Parë Krujë” me
fond limit 1.817.392 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 10.02.2017,
nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
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 “Toni Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.199 Protokolli, Datë 09.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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