VENDIM
K.P.P 548/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vima Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
NënKryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të proçedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF72338-05-30-2018, me objekt “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të ambienteve të DRSHTRR Kukës dhe
shoqërim i vlerave monetare në bankë për DRSHTRR
Kukës”i ndarë në dy lote – Marrëveshje Kuadër – me
një operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara –
me afat 12 muaj”, me fond limit 3,795,000 lekë pa tvsh,
publikuar më datë 31.05.2018 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Kukës.

Ankimues:

“Dea Security” shpk
Adresa: Rruga “Ndre Mjeda”, qëndra Polifunksionale,
Kati i I, Tiranë.
“Trezhnjeva” shpk
Adresa: Njësia Admi nr. 7, ish Fusha e Aviacionit,
Godina nr. 22, Pallati nr. 9, Ap 9, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Kukës.
Adresa: Rruga “Ndre Mjeda”, Qëndra Polifunksionale,
Kati i I-rë, Tiranë.
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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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje
me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe
më pas kanë 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
ndryshuar.
I.4. Ankimuesit kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesave të operatorët ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 31.05.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-72338-05-30-2018, me objekt “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambienteve të DRSHTRR Kukës dhe shoqërim i vlerave
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monetare në bankë për DRSHTRR Kukës”i ndarë në dy lote – Marrëveshje Kuadër – me një
operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 3,795,000
lekë pa tvsh, publikuar më datë 31.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Shërbimeve të Transportit Rrugor Kukës.
II.2. Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Dea Security” sh.pk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
Nepermjet kesaj ankese duam to bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera
nga Autoriteti Kontrator “Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Kukës” per
proceduren e prokurimit parashikuar te zhvillohet date 13/06/2018 me objekt objekt "
“Sherbim i Ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe shoqerim i vlerave monetare ne
banke” si me poshte:
Nga ana e AK ne daten 31/05/2018 ne menyre elektronike jane publikuar kriteret kualifikuese
per kete procedure prokurimi ne faqen e internetit te Agjencise se Prokurimit Publik dhe nje
pjese te cilave i kundershtojme me arsyetimin paraqitur si me poshte:
Se pari: Se pari, ne dst, Ak ka kerkuar per: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te
ambienteve te DRSHTRR Kukes dhe shoqerim i vlerave monetare ne banke per DRSHTRR
Kukes” i ndare ne dy lote” dhe tek shtojca 8 kapaciteti ligjor autoriteti ka kerkuar” 1License e shoqerise per ushtrimin e aktivitetit te “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise
fizike”, nenkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe
sendeve te cmuara gjate transportit”, leshuar nga QKL. 2- certifkate e drejtuesit teknik te
subjektit, per ushtrimin e aktivitetit te “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike”,
nenkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te
cmuara gjate transportit”. 3- Certifikate e drejtuesit teknik te subjektit, per ushtrimin e
aktivitetit te “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike” nenkategoria 1.3.A dhe 1.3.B
“Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”. 4Certifikata per punonjes sherbimi ne fushen e “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike”,
nenkategoria 1.3.A dhe 1.3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te
cmuara gjate transportit”, per te pakten 15 punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria e
Policise e Qarkut Kukes prej te cilave te kat 1.3.A dhe 5 kat 1.3.B; Duke qene se objektet per
te cilat AK kerkon sherbim jane dy kategori te ndryshme sherbimesh atehere autoriteti duhet
te beje ndarje ne lote nje per kategorine 1.3A dhe per kategorine 1.3B. Tek objekti i sherbimit
edhe vete autoriteti thote me dy lote por ne fakt kjo procedure eshte publikuar pa u ndare ne
lote. Referuar edhe nje vendimi te ngjashem te KPP 918/2016 shprehet se “Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, ne rastin konkret, mosndarja ne Lote nga autoriteti kontraktor e
procedures se prokurimit, per secilin qark zvogelon numrin e shoqerive qe do te shfaqin
interes per kete procedure prokurimi, duke lejuar vetem nje numer te kufizuar te tyre.
Nderkohe qe ndarja ne Lote do te shoqerohej jo vetem me lejimin e shoqerive qe jane te
licencuara per qarkun perkates, por do to zvogeloje edhe numrin e punonjesve qe do te
kryejne sherbimin per ate qark, duke stimuluar pjesemarjen e shoqerive qe disponojne nje
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numer te kufizuar punonjesish sherbimi per qarkun perkates, ne perputhje me nenin 1 te LPPse. Pra, autoriteti kontraktor nuk ka vepruar ne perputhje me frymen e Ligjit per Prokurimin
Publik dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke mos e ndare procedures me fjale ne lote te
vecanta sipas qarqeve perkatese, per te siguruar nje pjesemarrje te gjere dhe gjithe
perfshirese. Per sa me siper Ak duhet te beje ndarjen ne lote per kete procedure.
Se dyti: Se dyti, ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar: “ certifikata per punonjes sherbimi
ne fushen e “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike”; nenkategoria 1.3.A dhe 1.3.B
“Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit” per te
pakten 15 punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise e Qarkut Kukes prej te
cilave 10 kat 1.3.A dhe 5 kat 1.3.B; Kerkojme nga autoriteti modifikimin e ketij kriteri sa i
perket numrit te certifikatave te kekruar pasi ky numer duhet te jete ne perputhje me numrin e
rojeve qe kerkohen per kryerjen e sherbimit pra numri prej 10 certifikata 1.3.A dhe 5 1.3.B
eshte i ekzagjeruar dhe jo ne perpjestim me permasat e kontrates. Si dhe nga ana e autoritetit
tek specifikimet teknike apo tek shtojca 1 nuk eshte thene fare ne dst se sa punonjes kerkon
per kategorine 1.3.B dhe kjo do te shkaktonte konfuzion gjate perllogaritjes se ofertave.
Autoriteti duhet te modifikoje numrin e kekruar te certifikatave per secilin lote te seciles
kategori.
Se treti: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar: Operatori ekonomik duhet te zoteroje
Licence/Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit
dhe radioalarmit te leshuar nga AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per
komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise” me zone mbulimi Qarkun Kukes.
Periudha e vlefshmerise se Licences/Autorizimit duhet te mbuloje periudhen kohore ne te
cilen eshte parashikuar te kryhet zbatimi i kontrates. Kerkojme nga AK te modifikoje kete
kriter pasi percaktimi i AKEP me zone mbulimi Qarkun Kukes diskriminon SHPSF qe kane
AKEP me zone mbulimi zonen ku kryhet sherbimi. Ne lidhje me kete kriter i referohemi edhe
nje vendimi te KPP nr. 645/2017, date 07.09.2017 ne te cilin shprehet se “Ne kete kuptim
KPP gjykon se kriteri sa me siper duhet te modifikohet duke lejuar edhe operatoret ekonomike
te cilet disponojne autorizim per qytetin (vendin e kryerjes se sherbimit) dhe jo
domosdoshmerisht per qarkun. Pra autoriteti kontraktor duhet te parashikoje ne menyre
alternative disponimin e licences per radiokomunikim per qytetin ose per qarkun ne menyre
qe asnje operator ekonomik te mos penalizohet sa kohe eshte i afte te mbuloje me
radiokomunikim vendin e kryerjes se sherbimit”. Si dhe ne vendimi nr. 335/2018 date
21.05.2018 KPP shprehet “Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri per përllogaritjen
e autorizimit te leshuar nga AKEP, referuar objektit te prokurimit, nuk duhet te kerkohet
detyrimisht vetem per Qarkun Elbasan, por duke lejuar alternativen ne perputhje “me vendet
ku do te kryhet sherbimi”. Sa me siper kerkojme nga Ak te modifikoje kriterin per AKEP nga
Qark to behet “me zone mbulimi ku kryhet sherbimi”.
Se katerti: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar: “Operatori ekonomik duhet te paraqese
nje Vertetim 1.3.A dhe 1.3.B, leshuar jo me pare se Maj 2018, leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Kukes, me ane te cilit te jepet information per:
• jo me pak se 10 punonjes sherbimi 1.3.A
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• jo me pak se 5 punonjes sherbimi 1.3.
• jo me pak se 4 Operator to Qendres se Kontrollit
• jo me pak se 2 pergjegjes sherbimi
• jo me pak se 2 grup le gatshem x 3 punonjes
• jo me pak se 11 arm krahu
• nuk ka shkelje to konstatuara
• nuk ka masa to marra per ngjarjet
-Kerkojme nga Ak te heqe kriterin per Vertetim leshuar jo me pare se Maj 2018 pasi referuar
edhe nje vendimi te KPP-se nr. 45/2018 prot, date 26.01.2018 ne te cilin shprehet se “
Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet te marre masa per modifikimin e kriterit duke
hequr afatin e leshimit te vertetimit dhe duke i lene hapesire operatoreve ekonomike te
paraqesin nje vertetim i cili edhe pse mund te jene leshuar me pare se 15 dite nga data e
hapjes se ofertave te mund te pershkruaje te dhena sa me koherente dhe aktuale per
shoqerine. Kriteret per kualifikim vendosen qe ti sherbejne autoritetit kontraktor per te
krijuar nje panorame te pergjithshme te kapaciteteve dhe mundesise se operatorit per
permbushje me sukses te kontrates. Ne varesi te kontrates dhe volumit te saj autoriteti
kontraktor percakton kerkesat e vecanta per kualifikim, te cilat jane te detyrueshme per tu
permbushur nga operatoret ekonomike pjesemarres ne procedurat e prokurimit per sa kohe
nuk jane diskriminuese dhe joproporcionale me objektin e prokurimit. Sa me siper kerkojme
nga Ak te heqe kriterin per Vertetim leshuar jo me pare se Maj 2018.
-Autoriteti duhet te jape kete kerkese sipas loteve perkatese dhe duhet te modifikoje numrin e
punonjesve ne perpjestim me numrin e kerkuar per sherbimin.
-Autoriteti duhet te modifikoje numrin per operatore, pergjegjes, grup te gatshem ne
perpjestim me natyren dhe permasat e sherbimit e sherbimit. Referuar edhe vendimit te KPPse nr. 329/2018 17.05.2018 Shprehet se “Lidhur me kerkesen e ankimuesve per heqjen e
kerkesave per 2 grupe te gatshem me nga 3 persona dhe 4 operatore te qendres se kontrrollit,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kerkesat e mesiperme nuk i sherbejne autoritetit
kontraktor per njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve te operatoreve ekonomik, pasi grupet e
gatshme jane te nevojshem ne rastet e ruajtjes se objekteve me radioalarm, ndersa ne rastin
konkret sipas specifikimeve teknike objektet ruhen me roje, prandaj nuk duhen kerkuar grupe
te gatshem”.
- Autoriteti duhet te heqe kerkesen per jo me pak se 11 arme krahu pasi referuar edhe
vendimeve te KPP permendim vendimin nr. 90/2017 date 28.02.2017 shpehet se “Lidhur me
kriterin per disponueshmerine e armatimit i cili ne rastin konkret eshte kerkuar te permbushet
nepermjet vertetimit te leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise se Qarkut Korcë per numrin
e armeve, Komisioni i Prokurimit Publik sjell ne vemendje te autoritetit kontraktor
legiislacionin per armet, i cili legjitimon gjithashtu te drejten e cdo personi frzik apo juridik
perfshire edhe subjektet e shoqerise se ruajtjes fizike per te pasur armatim ne pronesi te tyre,
i cili provohet rast pas rasti me ane te dokumentacionit konkret per kalimin pronesise ne
perputhje me dispozitat ligjore. Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se referuar bazes
ligjore te lartpermendur, legjislacioni ne fuqi per armet, lejon dhe i jep shprehimisht te
drejten e blerjes se armes cdo personi frzik apo juridik perfshire ketu edhe cdo operator
ekonomik pjesmarres ne procedurat e prokurimit te drejten per te pasur ne pronesi te tij
armatim per kategorite e armeve te percaktuara/lejuara ne ligj. Kriteret per kualifikim
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vendosen qe ti sherbejne autoritetit kontraktor per te krjuar nje panorame te pergjithshme te
kapaciteteve dhe mundesise se operatorit per permbushje me sukses te kontrates. Ne varesi te
kontrates dhe volumit te saj autoriteti kontraktor percakton kerkesat e vecanta per kualifikim,
te cilat nuk duhet te tejkalojne objektin e prokurimit. “Dhe ne vendimin nr. 82/2017 date
23.02.2017 Lidhur me kriterin sa me siper Autorizim (leje) per mbajtje dhe perdorim e armes
Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin 15/2017 eshte shprehur se: Kerkesa e autoritetit
kontraktor per leje per mbajtje dhe perdorimin e armes nuk eshte parashikuar ne perputhje
me dispozitat ligjore te sipercituara, ku percaktohet qarte se operatori ekonomik eshte i
detyruar te pajiset me arme vetem kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontraten me autoritetin
kontraktor, pasi vetem atehere drejtuesi teknik perpilon plandislokimin per objektet qe merren
ne ruajtje nga shoqeria dhe percakton punonjesit qe do te kryejne sherbimin ne keto objekte.
Gjithashtu referuar bazes ligjore sa me siper percaktohet qarte se cdo person i pajisur me
certifikaten si punonjes sherbimi per ruajtjen dhe sigurine fizike, ka te drejten per perdorimin
edhe te armes se zjarrit. Ne kete kontekst, cdo person i pajisur me leje certifikaten si punonjes
sherbimi, ka te drejte per perdorimin e armes se zjarrit. Ne kete kuptim komisioni gjykon se
autoriteti kontraktor duhet te marre masa per heqjen e ketij kriteri.
Sa me siper kerkojm nga Ak te heqe kriterin per numrin e armeve ne vertetim nga Drejtoria e
Policise se Qarkut.
Se pesti: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Operatori Ekonomik duhet te kete
Certifikate te leshuar nga Prodhuesi i Mjetit te blinduar per normen e blindimit ku te
referohet se te gjitha automjetet e blinduara jane te Kategorise FB 3 sipas normave
europiane DIN EN 1522 dhe DIN EN 1523, ne zbatim te Udhezimit Nr.130 date 05.03.2018 te
Ministrit te Brendshem “Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise Fizike”; botuar ne
Fletoren Zyrtare ne date 09.03.2018”. Autoriteti duhet te modifikoje kete kerkese pasi normat
e blindimi sipas udhezimit 130 , kreu VI, germa B, pika 3 shpreh “automjete te blinduara qe
plotesojne kushtet minimale teknike dhe te sigurise, sipas standardeve evropiane EN 1063,
EN 1522, EN 1523”, pra autoriteti nuk mund te kerkoje norma DIN EN 1522 dhe DIN EN
1523 te cilat nuk jape sipas udhezimit dhe kufizojne pjesemarrjen e shoqerive.
Se gjashti: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Operatori ekonomik ofertues duhet qe
ne stafin teknik te kete edhe 1 Inxhinier Elektronik / Telekominikacioni me kontrate pune.
Gjithashtu te paraqitet Diploma, Kontrata e Punes per Inxhinierin i cili eshte i nevojshem per
mirmbajijen e sistemit elektronik te salles i cili te figuroje ne listpages. Ne rastet e bashkimit
te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te plotesoje kete kriter ne te kundert
perben kusht per skualifikim. Per operatoret ekonomik qe nuk kane ne staf nje inxhinier,
duhet te paraqesin: • Kontrate sherbimi nenshkruar me nje kompani te licencuar e licencen
per kete lloj sherbimi; ose • Kontrate sherbimi nenshkruar me nje inxhinier Elektronik /
Telekominikacioni i cili eshte i licencuar e licencen per ofrimin e ketij sherbimi; Ne rastet e
bashkimit te operatoreve ekonomik, kriteri duhet te permbushet nga secili operator ekonomik
ne te kundert perben kusht per skualifikim. Autoriteti duhet te heqe kerkesen per inxhinier
pasi sherbimi qe kerkohet eshte sherbim me roje dhe transport vlerash dhe nuk ka nevoje
per inxhnier Elektronik / Telekominikacioni. Si dhe kerkesa qe inxhinieri te jete ne listepagese
eshte e ekzagjeruar dhe kufizon pjesemarrjen, referuar edhe vendimit te KPP-se nr. 794/2017
date 26.12.2017 Megjithate kushti i vendosur nga autoriteti kontraktor per sigurimin ne
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listpagesa te inxhinierit elektronik per periudhen e sipercituar Janar-Tetor 2017 mund te ul
konkurencen ndermjet operatoreve ekonomike. Per kete arsye KPP gjykon se operatoret
ekonomike mund te provojne se kane te punesuar ne stafin e tyre inxhinier elektronik ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi, pa qene te detyruar te kene te siguruar per nje periudhe
te panderprere kohore inxhinierin elektronik sikunder eshte kerkuar ne kriter.
Kerkojme nga autorteti te heqe kerkesen per inxhnier pasi nuk eshte ne pepruthje me natyren
dhe objektin e sherbimit te kerkuar.
Se shtati: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Me qellim parandalimin e veprimeve
kriminale dhe kontrollin e personave qe hyjne apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik
duhet te vertetoje se disponon minimalisht 18 dedektor dore elektronik, 16 spray
neuroparalizues, 18 radio dore, 18 jelek antiplumb, 5 shufra hekuri, 18 pranga, 18 shkopa
gome. Ne rastet kur pajisjet jane blere brenda vendit operatori duhet te paraqese:
a) Fatura Tatimore e Shitjes e firmosur nga te dyja palet dhe e vulosur nga shitesi;
b) Pagesen qe verteton vleren e blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Per rastet kur keto kapacitet jane blere jashte vendit, operatori duhet te paraqes:
a) Deklaraten e Zhdoganimit nepermjet se ciles vertetohet zhdoganimi i paisjeve;
b) Xhirimin Bankar qe verteton pagesen e vleres se blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Autoriteti duhet te heqe kriterin per 5 shufra hekuri, pasi keto nuk jane as te shprehura sipas
udhezimit nr. 130 kreu VII dhe per me teper nga ana e autortietit jane kerkuar shkopa gome.
Si dhe autoriteti duhet te percaktoje numrin dedektor dore elektronik, spray neuroparalizues,
radio dore, jelek antiplumb, pranga, shkopa gome ne perpjestim me numrin e vendrojeve qe
kekron sherbim kjo referuar edhe vendimit te KPP-se nr. 329/2018 date 17.05.2018 ku
shprehet “Per kete arsye autoriteti kontraktor duhet te modifikoje kriteret ne fjale duke ulur
kerkesen per shkopinj gome, hekura lidhjs, dedektor dhe jelek antiplumb, ne perputhje me
permasat e kontrates dhe konkretisht ne raport te drejte me percaktimin qarte te vendrojeve
ku do te kryhet sherbimi, si dhe percaktimet e Udhezimit Ministrit Puneve Brendshme nr. 130,
date 05.03.2018 “Per funksionimin e sherbimit privat te sigurise fizike”, duke nxitur
pjesemarrjen e oferuesve ne proceduren e prokurimit, sic parashikohet ne nenin 1 te LPP-se.
“Keto pajisje nuk jane vendosur tek zerat e shpenzimeve nga ana e AK, dhe nuk eshte
shprehur as tek specifikimet teknike, pra nuk i sherben kryerjes se sherbimit. Si dhe referuar
rekomandimit nr. 15166 prot, nr. 1858 prot date 20.12.2017 percakton se nuk duhet te
kerkohet paraqitja e pajisjeve ndihmese.
Se teti: nr. 302/2018 date 10.05.2018 ku shprehet “Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
kriteri i mesiperm nuk eshte proporcional me objektin e prokurimit. Per vete specifiken qe
kane shoqorite private te sigurise fizike, veprimtaria e tyre gjen nje rregullim te posacem nga
lex specialis Ligji 75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike” si edhe nga aktet nen
ligjore ne zbatim te tij. Per sa me siper, Licencimi nga Q.K.L., si edhe Licencat e leshuara
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nga DPQ-te i japin garanci te mjaftueshme autoritetit kontraktor ne lidhje me certifikimin e
veprimtarise se operatoreve ekonomike pjesemarres
Se nenti: Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:” 2 Sistem Radiokomunikimi, 1 Sistem
Kamerash ne Distace, 1 Sistem Online Vezhgimi per vezhgimin, 2 Sistem Radioalarmi”
Kerkojme nga Ak te heqe kete kriter pasi eshte ne kundershtim dhe ne tejkalim me natyren dhe
permasat e kontrates, i ekzagjeruar dhe kufizon pjesemarrjen pasi kerkesa per 2 Sistem
Radiokomunikimi, 1 Sistem Kamerash ne Distace, l Sistem Online Vezhgimi per vezhgimin, 2
Sistem Radioalarmi nuk eshte vendosur tek zerat e shpenzimeve nga ana e AK, dhe nuk eshte
shprehur as tek specifikimet teknike, pra nuk i sherben kryerjes se sherbimit. Si dhe referuar
rekomandimit nr. 15166 prot, nr. 1858 prot date 20.12.2017 percakton se nuk duhet te
kerkohet paraqitja e pajisjeve ndihmese. Ne lidhje me keto kerkesa citoj edhe qendrimin e
mbajtur nga KPP ne vendimin nr. 329/2018 date l7.05.2018 Ku shprehet “Komisioni gjykon
se kriteri i percaktuar ne piken 15 te kapacitetit teknik per jo me pak se nje sistem
radiokomunikimi eshte nje kerkese e perseritur dhe e panevojshme, pasi autoriteti kontraktor
ka parashikuar shprehimisht ne piken 3 to kapacitetit teknik, kerkesen per licence /autorizim
per ngritje dhe shfrytezim te pavarur te radiokomunikacionit dhe radioalarmit te leshuar nga
AKEP cka permbush me se miri qellimin e autoritetit kontraktor qe operatoret ekonomike te
jene te pajisur me radiokomunikim dhe radioalarm. Dorezimi i licences se leshuar nga
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ose vertetimi i leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut nga ana e operatoreve ekonomike deshmon me se miri se keta te fundit
plotesojne kapacitetet teknike lidhur me pajisjet e radikomunikimit dhe radioalarmit. Ne kete
kuptim autoriteti kontraktor duhet te marre masa per heqjen e kriterit te percaktuar ne piken
15 te kritereve te vecanta te kualifikimit, kapaciteti teknik”. Si dhe autoriteti duhet te heqe
kerkesen per 1 Sistem Online Vezhgimi per vezhgimin pasi kjo kerkese eshte e paqarte dhe e
dubluar pasi nga ana e autoriteti eshte kekruar edhe sisitem kamerash ne distance qe kryejn
te njejtin funksion.
Perfundiniisht nga argumentimi i bere sa me siper kerkojme nga ana e Autoritetit kontraktor
modifikimin e kritereve te kualifikimit te percaktuara ne dst, te cilat kufizojne pjesemarrjen ne
kete procedure prokurimi, dhe bien ne kundershtim me percaktimet ligjore qe rregullojne
sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike.
II.2.1. Në datën 06.06.2018, me shkresën nr. 2427/3 prot, operatori ekonomik “Dea Security”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.2.2. Në datën 13.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Dea Security” shpk” shpk,
ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese
dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.3. Në datën 06.06.2018, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.pk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme
të prokurimit me argumentat si më poshtë:
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SHPSF “TREZHNJEVA” paraqet ankes prane Autoritetit Kontraktor ne lidhje me publikimin
e dokumetnave to tenderit ne SPE me daten 31.05.2018. Kundershtojme kriteret per
kualifikim jane ne kundershtim me LPP diskriminuese, duke krijuar pabarazi ne konkurim dhe
favorizuar firmen “EUROGJICI- SECURITY”. Ne DST Kerkohet: Objekti: “Sherbim i
Ruajtjes dhe sigurise fizike të objekteve dhe shoqerim i vlerave monetare ne banke".
Kerkojme ndarjen me lote veç Ruatja e objektit dhe veç Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave
monetare pasi shmangen nga konkurimi shume kompani qe nuk kane të dy kategorite e
Liçensave duke shmangur konkurencen pasi mund të marrin pjese nje numer i vogel
konkurentesh. Ne DST kerkohet: Kapaciteti Iigjor i operatoreve ekonomike Operatori
ekonomik duhet te paraqese: 4. çertifikata per punonjes sherbimi ne fushen e “Sherbimit te
ruajtjes dhe/ose sigurise fizike”, nenkategoria 1.3.A dhe 13.B “Sigurimi dhe shoqerimi i
vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”, per te pakten 15 punonjes
sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise e Qarkut Kukes prej te cilave 10 kat 1.3.A dhe 5
kat 1.3.B; Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar aq punonjes sa kerkohen ne
perpjestim te drejte me realizimin e kontrates per ketgorin 1.3.A nga 10 punonjes qe kerkohen
duhet te kerkohen 5 certifikata punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise e
Qarkut Kukes. Ne lidhje me punonjesit e kategorise 1.3.B duhet te percaktohet vlera sa do te
shoqerohen dhe ne varesi të vleres të percaktohet numri i punonjesve sipas Udhezimit te
Ministrit Brendshem nr.130 date 05.03.2018, kjo duke u bazuar ne vlerat monetare mesataren
mujore qe jane shoqeruar dhe arketuar ne banke gjate gjithe vitit 2017.
Operatori ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre viteve te fundit
2015, 2016, 2017. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te
paraqese bilancet e tre viteve te fundit te paraqitur prane autoritetit perkates si dhe te
shoqeruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabel i licencuar.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar sipas ligjit dhe VKM nr.914, date
29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit Publik” neni 28 pika 4 ku citohet qe AK per te
provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike autoriteti kontraktor kerkon kopje te
certifikuara te nje ose me shume bilanceve te paraqitura prane autoriteteve perkatese dhe ose
kopje te deklaratave te xhiros vjetore, nje vertetim qe konfirmon shlyrjen e detyrime te
energjise elektrike. Pra ligjevensi ka parashikuar kopje te certifikuara te nje ose me shume
bilanceve te paraqitura prane autoriteteve perkatese, dhe ne asnje pike nuk ka parashikuar te
shoqeruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabel i licencuar.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar kopje te certifikuara te nje ose me shume
bilanceve te paraqitura prane autoriteteve perkatese.
Ne DST kerkohet: Vertetim leshuar nga organet Tatimore per numrin e punonjesve te
siguruar per periudhen Janar-Prill 2018, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se
disponon cdo muaj te pakten 15 punonjes sherbimi. Ne rastet e bashkimit te operatoreve
ekonomike, kriteri duhet te plotesohet nga sejcili prej anetareve pjesemarres ne perputhje me
perqindjen e pjesmarrjes ne te kundert perben kusht skualifikimi.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar aq punonjes sa kerkohen per realizimin e
kontrates pra 5 punonjes per kategorine 1.3A, ndersa per punonjesit e kategorise 1.3.B, duhet
te percaktohet ne baze te oreve te punes qe do te shoqerohen dhe ne varesi te vleres te
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percaktohet numri i punonjesve sipas Udhezimit te Ministrit Brendshem nr.130 date
05.03.2018, kjo duke u bazuar ne vlerat monetare mesataren mujore qe jane shoqeruar dhe
arketuar ne banke gjate gjithe vitit 2017.
Ne DST kerkohet; Operatori ekonomik duhet te zoteroje Licence/Autorizim per ngritjen dhe
shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit dhe radioalarmit te leshuar nga
AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per komunikimet elektronike ne Republiken e
Shqiperise” me zone mbulimi Qarkun Kukes. Periudha e vlefshmerise se Licences/Autorizimit
duhet te mbuloje periudhen kohore ne te cilen eshte parashikuar te kryhet zbatimi i kontrates.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e
sistemit te pavarur te radiokomunikacionit dhe duke hequr Licence/Autorizim radioalarmit
pasi kemi te bejme me ruajtje fizike te objektit dhe jo verifikim sinjal alarmi gjithashtu te hiqet
fjala Qarku Kukes pasi objekti ndodhet ne qytetin Kukes dhe mjafton Autorizim per qytetin
Kukes.
Ne DST kerkohet: Operatori ekonomik duhet te paraqese nje Vertetim 1.3.A dhe 1.3.B,
leshuar jo me pare se Maj 2018, leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Kukes, me ane te
cilit te jepet informacion per:
• jo me pak se 10 punonjes sherbimi 1.3.A
• jo me pak se 5 punonjes sherbimi 1.3.
• jo me pak se 4 Operator to Qendres se Kontrollit
• jo me pak se 2 pergjegjes sherbimi
• jo me pak se 2 grup te gatshem x 3 punonjes
• jo me pak se 11 arm krahu
• nuk ka shkelje te konstatuara
• nuk ka masa te marra per ngjarjet
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar aq punonjes dhe mjete ne perpjestim te
drejte me realizimin e kontrates
• jo me pak se 5 punonjes sherbimi 1.3.A
• jo me pak se sa te llogaritet mesatarja e vitit 2017punonjes sherbimi 1.3.
• jo me pak se 5 Operator te Qendres se Kontrollit
• jo me pak se 2 pergjegjes sherbimi
• jo me pak se 2 grup te gatshem x 3 punonjes
• jo me pak se 1 arm krahu per kategorin 1.3.A, dhe numrin e armeve te 1.3.B sipas
percaktimit numrit punonjesve sa me siper kemi cituar qe te llogariten
• nuk ka shkelje te konstatuara
• nuk ka masa to marra per ngjarjet
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Ne DST kekohet: Operatori ekonomik duhet te disponoje 4 automjete ne emer te shoqerise ose
ne rastin kur jane ne emer te administratorit, apo te marra me qera nga nje person juridik
apo fizik tjeter. Per automjetet me qira te paraqiten: Kontrate te lidhur perpara Noterit,
- Certifikatat e pronesise,- lejet e qarkullimit,- kontrolli teknik,- taksat e paguara,siguracioni,
- faturat tatimore te prera nga qiradhenesi dhe pagesen perkatese bankare per periudhen e
marrjes se mjeteve me qira,
- perdoruesi i mjetit te kete deshmine e drejtimit te mjetit per kete sherbim per automjetet ne
pronesi te paraqiten:
-Certifikatat e pronesise,
- lejet e qarkullimit,
- kontrolli teknik,
- taksat e paguara,
- siguracioni,
- perdoruesi i mjetit te kete deshmine e drejtimit te mjetit per kete sherbim.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri eshte diskriminues dhe jo ne perpjestim te
drejte me kontraten duke kufizuar konkurencen duhet te kerkohet 1 automjet sipas
kushteve te kontrates pasi kemi te bejme me 1 objekt ne ruajtje.
Ne DST kerkohet: Operatori ekonomik duhet te disponoje 4 autoblinda ne emer te shoqerise.
Per te vertetuar permbushjen e kesaj kerkese, autoriteti duhet te paraqese: Autorizim i
posacem vjetor nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit per perdorim te mjetit te
blinduar ku te jene percaktuar emri i shoqerise dhe afati i vlefshmerise.
Certifikatat e pronesise, • Leje qarkullimi, • kontrolli teknik,• taksat e paguara,• siguracioni.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri pasi duhet te percaktohet sasia e vlerave monetare nje
mesatare vjetore e nje viti me pare qe do te shoqerohen dhe ne vartesi te sasise vlerave qe
shoqerohen duhet te percaktohet dhe numri i automjeteve te blinduara sipas Udhezimit te
Ministrit Brendshem nr.130 date 05.03.2018.
7. Operatori Ekonomik duhet to kete Certifikate te leshuar nga Prodhuesi i Mjetit te blinduar
per normen e blindimit ku te referohet se te gjitha automjetet e blinduara jane te Kategorise
FB 3 sipas normave europiane DIN EN 1522 dhe DIN EN 1523, ne zbatim te Udhezimit
Nr.130 date 05.03.2018 te Ministrit te Brendshem “Per Funksionimin e Sherbimit Privat te
Sigurise Fizike”, botuar ne Fletoren Zyrtare ne date 09.03.2018.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar certifikaten e pronesise se mjetit ose
kontraten e shitblerjes mjetit.
Ne DST kerkohet:. Me qellim parandalimin e veprimeve kriminale dhe kontrollin e personave
qe hyjne apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon
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minimalisht 18 dedektor dore elektronik, 16 spray neuroparalizues, 18 radio dore, 18 jelek
antiplumb, 5 shufra hekuri, 18 pranga, 18 shkopa gome.
Ne rastet kur pajisjet jane blere brenda vendit operatori duhet te paraqese:
a) Fatura Tatimore e Shitjes e firmosur nga te dyja palet dhe e vulosur nga shitesi;
b) Pagesen qe verteton vleren e blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Per rastet kur keto kapacitet jane blere jashte vendit, operatori duhet te paraqes:
a) Deklaraten e Zhdoganimit nepermjet se ciles vertetohet zhdoganimi i paisjeve;
b) Xhirimin Bankar qe verteton pagesen e vleres se blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Autoriteti rezervon te drejten e verifikimit te pajisjeve dhe ne rast se kostaton se operatori
ekonomik nuk disponon realisht pajisjet pervec se do te skualifikoje operatorin ekonomik do
te denoncoje ate ne APP per qellim te nenit 13 te LPP.
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar aq mjete sa duhen ne perpjestim te drejte
me realizimin e kontrates ne rastin konkret kemi te bejme me 1 objekt ne ruajtje dhe duhet
kerkuar 1 dedektor dore elektronik, 1 spray neuroparalizues, 1 radio dore, 1 jelek antiplumb,
1 shufra hekuri, 1 pranga, 1 shkopa gome.
Ne DST kerkohet: Operatori ekonomik duhet te paraqese CV te shoqerise, drejtuesit teknik,
titullar dhe certifikate iso nente mije e nje dy mije e tete dhe nente mije e nje dy mije e
pesembedhjete e cila duhet te jete ne te njejten fushe me kategorine dhe specifiken e
sherbimeve qe prokurohen.
Kerkojme heqjen e certifikate iso nente mije e nje dy mije e tete dhe nente mije e nje dy mije e
pesembedhjete e cila duhet te jete ne te njejten fushe me kategorine dhe specifiken e
sherbimeve qe prokurohen pasi eshte ne kundershtim me ligjin shmang konkurencen dhe ul ne
minimum numrin e pjesmarreve ne procedure dhe se SHPSFte certifikohen nga Drejtoria e
Pergjithshme e Policise se Shtetit.
Operatori duhet te disponoje jo me pak se 2 Sistem Radiokomunikimi te vertetuar me fatura
tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik to tatimeve.
Kerkojme heqjen e ketij kriteri te panevojshem dhe te perseritur pasi deri sa kerkohet
Licence/Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit
dhe radioalarmit te leshuar nga AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per
komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise”.
Operatori duhet te disponoje jo me pak se 1 Sistem Kamerash ne Distace per mbikqyrjen e
autoblindave dhe mjeteve shoqeruese pergjate transportit te vlerave monetare, te vertetuar
me fatura tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te
tatimeve.
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Kerkojme heqjen e ketij kriteri te panevojshem dhe te perseritur pasi deri sa kerkohet
Licence/Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit
dhe radioalarmit te leshuar nga AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per
komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise”. Operatori duhet te disponoje jo me pak
se 1 Sistem Online Vezhgimi per vezhgimin e autoblindave dhe mjeteve shoqeruese pergjate
transportit te vlerave monetare, te vertetuar me fatura tatimore, pagesat perkatese dhe
deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te tatimeve. Kerkojme heqjen e ketij kriteri te
panevojshem dhe te perseritur pasi deri sa kerkohet Licence/Autorizim per ngritjen dhe
shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit dhe radioalarmit te leshuar nga
AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per komunikimet elektronike ne Republiken e
Shqiperise”.
Operatori duhet te disponoje jo me pak se 2 Sistem Radioalarmi te vertetuar me fatura
tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te tatimeve.
Kerkojme heqjen e ketij kriteri te panevojshem dhe te perseritur pasi deri sa kerkohet
Licence/Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemi te pavarur te radiokomunikacionit
dhe radioalarmit te leshuar nga AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 Per
komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise”.
Operatori duhet te disponoje jo me pak se 4 Transmetues GPS per mbikqyrjen e vendodhjes
se autoblindave pergjate transportit te vlerave monetare te vertetuar me fatura tatimore,
pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te tatimeve. Kerkojme
heqjen e ketij kriteri te panevojshem dhe te perseritur pasi deri sa kerkohet Licence/Autorizim
per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemi te pavarur te radiokomunikacionit dhe radioalarmit te
leshuar nga AKEP konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 “Per komunikimet elektronike ne
Republiken e Shqiperise”.
II.3.1. Në datën 08.06.2018, me shkresën nr. 2477/2 prot, operatori ekonomik “Trezhnjeva”
shpk, është vënë në dijeni sipas gjurmimit të postës më datë 13.06.2018 në lidhje me
mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.3.2. Në datën 19.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.4. Me shkresën me nr. 2683 prot, datë 22.06.2018, protokolluar me tonën me nr. 1108/2
prot, datë 25.06.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk për
modifikimin e kriterit të vecantë të kualifikimit me argumentat se “Ne dst, Ak ka kerkuar per:
“Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambienteve te DRSHTRR Kukes dhe shoqerim i
vlerave monetare ne banke per DRSHTRR Kukes” i ndare ne dy lote” dhe tek shtojca 8
kapaciteti ligjor autoriteti ka kerkuar” 1- License e shoqerise per ushtrimin e aktivitetit te
“Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike”, nenkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe
shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”, leshuar nga QKL. 2certifkate e drejtuesit teknik te subjektit, per ushtrimin e aktivitetit te “Sherbimit te ruajtjes
dhe ose sigurise fizike”, nenkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave
monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”. 3- Certifikate e drejtuesit teknik te
subjektit, per ushtrimin e aktivitetit te “Sherbimit te ruajtjes dhe ose sigurise fizike”
nenkategoria 1.3.A dhe 1.3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe sendeve te
cmuara gjate transportit”. 4- Certifikata per punonjes sherbimi ne fushen e “Sherbimit te
ruajtjes dhe ose sigurise fizike”, nenkategoria 1.3.A dhe 1.3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i
vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”, per te pakten 15 punonjes
sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise e Qarkut Kukes prej te cilave te kat 1.3.A dhe 5
kat 1.3.B; Duke qene se objektet per te cilat AK kerkon sherbim jane dy kategori te ndryshme
sherbimesh atehere autoriteti duhet te beje ndarje ne lote nje per kategorine 1.3A dhe per
kategorine 1.3B. Tek objekti i sherbimit edhe vete autoriteti thote me dy lote por ne fakt kjo
procedure eshte publikuar pa u ndare ne lote. AK duhet të bëjë ndarjen në lotë për
procedurën e mësipërme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8/2 Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomik”, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
1. Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë
fizike”, nënkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe
sendeve te cmuara gjate transportit”, lëshuar nga QKL
2. Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te
ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike”, nënkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i
vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”.
3. Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te
ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike”, nënkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i
vlerave monetare dhe sendeve te cmuara gjate transportit”.
4. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë
fizike”, nënkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe
sendeve te cmuara gjate transportit”, për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Kukes prej te cilave 10 kat 1.3.A dhe 5 kat 1.3.B;

III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit nga
ana e autoritetit kontraktor është përshkruar kryerja e shërbimit si vijon:
14

Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te
DRSHTRR Kukes dhe shoqerim vlerave monetare ne banke ” – Marreveshje Kuader - me
nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: DRSHTRR KUKES
Numri i
Numri i turneve
Numri i rojeve
Vendrojeve
te nevojshme

1

Numri i
arkave

1

3

Orari i
sherbimit
Transp vlerash

15:00-16:30

4.98

kilometrat

3

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo procedure
prokurimi, sipas përcaktimit të AK
me afat perfundimtar 12 muaj.

Banka ku do
dorezohen
Vlerat monetare

Credins Bank

Afati i levrimit

12 muaj
Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.1.3. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me
LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim
zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të
Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
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III.1.4. Në kreun II, Neni 9, pika 5 e të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Kontrata ndahet në LOTE, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të
ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i vogël operatorësh
ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht
për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit, të vogël e të mesëm, apo për të ulur kostot
administrative të autoritetit kontraktor.”
III.1.5. Referuar Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
46, pika 3 përcaktohet: “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.1.6 Komisioni i Prokurimit Publik thekson se ndarja ose jo, e kontratës në lote, është një
vendim i rëndësishëm që autoriteti kontraktor merr gjatë procesit paraprak të prokurimit
(hartimit të kritereve kualifikuese nga njësia e prokurimit) pasi ndikon drejperdrejt në nivelin
e pjesmarrjes së operatorëve ekonomike në këtë procedurë prokurimi. Kjo bëhet duke mbajtur
në konsideratë elemente të tilla si: tregu, konkurenca e mundshme, vlera e prokurimit, etj.,
dhe veçanërisht faktin nëse objekti i kontratës është një punë/shërbim/mall për të cilin
ofertuesit janë të pakët, pra, gëzojnë në një farë mënyre të drejtën e prodhimit, distribucionit,
apo rastin konkretë të drejtën e licensimit.
III.1.7 Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në rastin konkret, mosndarja në Lote nga
autoriteti kontraktor e procedurës së prokurimit, për secilin shërbim që kërkohet të kryhet
zvogëlon numrin e shoqërive që do të shfaqin interes për këtë procedurë prokurimi, duke
lejuar vetëm një numër të kufizuar të tyre, kjo për të vetmin faktë se i detyron ato shoqëri të
cilat nuk janë të pajisura më Licensë të kategorisë 1.3.B, të mos bëhen pjesë e garës.
Ndërkohë që ndarja në Lote do të shoqërohej jo vetëm me lejimin e shoqërive që janë të
licencuara vetëm me kategori 1.3.A por dhe për shoqëritë që janë të pajisura me licensë për
kategori 1.3.B, gjithashtu do të zvogëlojë edhe numrin e punonjësve që do të kryejnë secilin
shërbim, duke stimuluar pjesëmarjen e shoqërive që disponojnë një numër të kufizuar
punonjësish shërbimi, në përputhje me nenin 1 të LPP-së.
Pra, autoriteti kontraktor nuk ka vepruar në përputhje me frymën e Ligjit për Prokurimin
Publik dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke mos e ndarë procedurën në fjalë në lote të
veçanta sipas shërbimeve përkatëse, për të siguruar një pjesëmarrje sa më të gjerë dhe
gjithëpërfshirëse.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomik ankimues “Dea Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk, me arsyen se: “Kerkojme nga autoriteti modifikimin e kriterit sa i perket
numrit te certifikatave te kekruar pasi ky numer duhet te jete ne perputhje me numrin e rojeve
qe kerkohen per kryerjen e sherbimit pra numri prej 10 certifikata 1.3.A dhe 5 1.3.B eshte i
ekzagjeruar dhe jo ne perpjestim me permasat e kontrates. Si dhe nga ana e autoritetit tek
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specifikimet teknike apo tek shtojca 1 nuk eshte thene fare ne dst se sa punonjes kerkon per
kategorine 1.3.B dhe kjo do te shkaktonte konfuzion gjate perllogaritjes se ofertave.
Autoriteti duhet te modifikoje numrin e kekruar te certifikatave per secilin lote te seciles
kategori.”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, “kapaciteti ligjore” pika 2.1.4, e
dokumenteve të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar si më poshtë:
4. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë
fizike”, nënkategoria 1.3.A dhe 1 3.B “Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare dhe
sendeve te cmuara gjate transportit”, për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Kukes prej te cilave 10 kat 1.3.A dhe 5 kat 1.3.B;
III.2.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumenteve të tenderit për proçedurën e
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar si më poshtë:
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1

2

3

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve Njësia
(Muaj)

1.
2.

Shpenzime ruajtje objekti
(X)
Transport vlera monetare
(X)
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)

4

5

6

Sasia
(nr.vend
rojeve)

Numri total i
rojeve për
vendroje

Çmim
i Njësi
/muaj

(X)
(X)

(X)
(X)

(X)
(X)

7
Oferta
në total
(neto)
(X)
(X)

Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
1.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe
parashikon kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet
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2.

shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre
turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje
dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

A
naliza e kostos






Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
datë 03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji
75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te
llogaritet 4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për
çdo punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ) .

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.
Sqarime:
3. Në çmim të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon
kuadri ligjor në lidhje me pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore etj, për shërbimin e
transportit të vlerave monetare per 1 (nje) rruge.
4. Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për 1 (një) rruge në
ditë, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat
ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit.
Kosto Sherbim Shoqerimi

Vlera pa TVSH

A.Paga baze mujore
Paga baze orare
Ore ne dite 1.5 (nje ore e gjysem)
Kosto per rruge ditore
Sigurime
Total Shuma
B.Fitimi dhe shpenz Administrative
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Total Shuma
C.Shpenzimet e trabsportit
Lende djegese 3 km
Taksa, mirembajtje dhe siguracione
Total shuma
Totali A+B+C
Totali per 1 muaj


Operatorët janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm,
duke pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te
VKM Nr. 399, datë 3.5.2017, “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.

III.2.3. Në shtojcën 11 “Shërbime dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumenteve të tenderit për
proçedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te
DRSHTRR Kukes dhe shoqerim vlerave monetare ne banke ” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: DRSHTRR KUKES
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i
arkave

1

Numri i turneve

3

Orari i
sherbimit
Transp
vlerash

15:00-16:30

Numri i rojeve
te nevojshme

4.98

kilometrat

3

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

Banka ku do
dorezohen
Vlerat
monetare

Credins Bank

Afati i levrimit

12 muaj
Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.
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III.2.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
III.2.5. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” 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:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
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Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim
zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP
i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.2.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, kapaciteti ligjor pika 2.1.4 në lidhje me numrin
e punonjësve të shërbimit të licensuar pranë DVP-Kukës ku thuhet Certifikata për punonjës
shërbimi të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga DPQ-Kukës prej të cilave 10 të
kategorisë 1.3.A dhe 5 të kategorisë 1.3.B, është jopropocionale me objektin e prokurimit,
pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur vetë autoriteti
kontraktor në shtojcat e tjera ka parashikuar shprehimisht se për realizmin e këtij shërbimi me
një vendroje me tre turne nevojiten në 4.98 punonjës shërbimi. Në rastin konkret numri real i
punonjësve që i nevojiten autoritetit kontraktor referuar numrit të vendrojeve dhe turneve të
kryerjes së shërbimit është 4.98 punonjës shërbimi të kategorisë 1.3.A, ndërsa lidhur më
numrin e punonjësve të kategorisë 1.3.B, autoriteti kontraktor në përcaktimin e tyrë në
mënyrë sa më të drejtë dhe propocionale duhet të kete në konsidertaë dhe të respektojë
dispozitat e Udhëzimit të Ministrit të Brëndshëm Nr. 130, datë 05.03.2018, konkretisht Kreun
VI “Ruajtja dhe Sigurimi i Objekteve të Sektorit Bankar, Sigurimi dhe Shoqërimi i Vlerave
Monetare, Materiale dhe Sendeve të Çmuara gjatë Transportit”. Numri i punonjësve të
shërbimit i përcaktuar në kriteret e vecanta të kualifikimit është i ekzagjeruar joproporcional
me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve
ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili parashikon se kriteret për kualifikimin
duhet të hartohen në atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël. Për
autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitetet
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm, sa të jetë në gjendje të realizojë
objektin e prokurimit.
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke nxitur
pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk për
modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit si vijon: “[…]Kerkojme modifikimin
e ketij kriteri duke kerkuar sipas ligjit dhe VKM nr.914, date 29.12.2014 “Per rregullat e
prokurimit Publik” neni 28 pika 4 ku citohet ndër të tjera qe AK per te provuar kapacitetet
financiare dhe ekonomike autoriteti kontraktor kerkon kopje te certifikuara te nje ose me
shume bilanceve te paraqitura prane autoriteteve perkatese...... Pra ligjevensi ka parashikuar
kopje te certifikuara te nje ose me shume bilanceve te paraqitura prane autoriteteve
perkatese, dhe ne asnje pike nuk ka parashikuar te shoqeruara me akt ekspertiza e kryer nga
Eksperti kontabel i licencuar. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar kopje te
certifikuara te nje ose me shume bilanceve te paraqitura prane autoriteteve perkatese. [...]”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, “kapaciteti ekonomik dhe
financiar” pika 2.2.2, e dokumenteve të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë:
2. Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të
fundit 2015, 2016, 2017. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet
të paraqesë bilancet e tre viteve të fundit të paraqitur pranë autoritetit përkatës si dhe të
shoqëruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i licencuar.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c”, të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet si më poshtë: “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:
gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet
ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur
nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së
bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së
përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e
ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit
financiare, kur ky informacion është i mundur;”
III.3.3. Në nenin 27, pika 3, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar: “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.” Ndërsa në pikën 5, gërma “a” të këtij neni, përcaktohet se: “Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: a) kopje të certifikuara të
një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; dhe/ose [...] Kërkesat e
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mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Ato i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë
dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.”
III.3.4. Në nenin 29, pika 1, të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”,
i ndryshuar, parashikohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të
tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij
ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të
vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e
tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të
këtij ligji...”, Ndërsa neni 41, gërma c) e Ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor,
organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i
ndryshuar, parashikon shprehimisht se: “Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave
financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: c)
shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet
kombëtare të kontabilitetit, kur në mbyllje të periudhës kontabël tejkalojnë dy prej tre
treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël
përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 40 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga
veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej
30 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.
III.3.5.Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, 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 në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit
Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…]
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 […]”. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se
në legjislacionin në fuqi është përcaktuar qartë që autoriteti kontraktor për të provuar
përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të çertifikuara
të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse, ndaj përcaktimi i këtij
kriteri nuk vjen në kundërshtim me atë çka është kërkuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat standarte të tenderit “si dhe të shoqëruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti
kontabël i licencuar”, dhe nuk krijon pengesa për operatorët ekonomikë të interesuar për këtë
procedurë konkurruese. Sa i përket pretendimit të ankimuesit në lidhje me ekspertiza e kryer
nga Eksperti kontabël i licencuar, KPP sqaron se ashtu edhe siç është cituar më sipër, referuar
ligjit për auditimim, është përcaktuar qartazi se auditimi ligjor është një auditim i pavarur i
pasqyrave financiare vjetore, individuale dhe/ose të konsoliduara, nëse: a) kërkohet nga ky
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ligj; b) kërkohet nga ligje të tjera; c) kryhet në mënyrë vullnetare, me kërkesë të
ortakëve/aksionarëve të njësive ekonomike të biznesit ose nga palë të tjera të interesuara, kur
për auditimin ligjor zbatohen standarde dhe kërkesa të legjislacionit, të barasvlershme me ato
që kërkohen për një auditim ligjor, sipas shkronjës "a" të kësaj pike. Audituesi ligjor është
individi i miratuar nga autoritetet kompetente për të kryer auditime ligjore, si dhe i regjistruar
në regjistrin publik të audituesve ligjorë dhe shoqërive të auditimit, në përputhje me dispozitat
e këtij ligji. KPP thekson se detyrimin nëse duhen audituar pasqyrat financiare të një shoqërie
tregtare nga një ekspert kontabël i licensuar e përcakton ligji posacëm dhe jo autoriteti
kontraktor në dokumentat standarte të tenderit. Autoriteti kontraktor është i detyruar që
vlerësimin operatorëve ekonomik pjesëmarrës ta kryej në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi për prokurimin publik, si dhe ato të posacme që kanë lidhje të drejt për drejt
me kriterin e vendosur. Për këtë arsye, heqja e tog-fjalëshit “ të shoqëruara me akt ekspertiza
e kryer nga Eksperti kontabël i licencuar” është i panevojshëm, pasi në rast se një operator
ekonomik nuk do të paraqiste raportin e auditimit të pasqyrave financiare nga një ekspert
kontabël, në kushtet kur për vitin përkatës nuk ka plotësuar dy kushtet kumulative të
parashikuara nga neni 41, gërma c) e Ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor,
organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i
ndryshuar, nuk do të përbënte shkak për skualifikim. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktues është në përputhje me objektin dhe natyrën e
procedurës konkurruese, përsa kohë që nuk është përcaktuar asnjë element diskriminues dhe i
paparashikuar në legjislacionin në fuqi
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk për
modifikimin e kriterit të vecantë të kualifikimit me argumentat se: “Ne DST kerkohet:
Vertetim leshuar nga organet Tatimore per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen
Janar-Prill 2018, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se disponon cdo muaj te pakten
15 punonjes sherbimi. Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomike, kriteri duhet te
plotesohet nga sejcili prej anetareve pjesemarres ne perputhje me perqindjen e pjesmarrjes
ne te kundert perben kusht skualifikimi. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar aq
punonjes sa kerkohen per realizimin e kontrates pra 5 punonjes per kategorine 1.3A, ndersa
per punonjesit e kategorise 1.3.B, duhet te percaktohet ne baze te oreve te punes qe do te
shoqerohen dhe ne varesi te vleres te percaktohet numri i punonjesve sipas Udhezimit te
Ministrit Brendshem nr.130 date 05.03.2018, kjo duke u bazuar ne vlerat monetare mesataren
mujore qe jane shoqeruar dhe arketuar ne banke gjate gjithe vitit 2017” ”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, “kapaciteti ekonomik dhe
financiar” pika 2.2.4, e dokumenteve të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë:
4. Vertetim leshuar nga organet Tatimore per numrin e punonjesve te siguruar per periudhën
Janar-Prill 2018, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se disponon cdo muaj te pakten
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15 punonjes sherbimi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, kriteri duhet te
plotesohet nga sejcili prej anetareve pjesemarres ne perputhje me perqindjen e pjesmarrjes
ne te kundert perben kusht skualifikimi.
III.4.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumenteve të tenderit për proçedurën e
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar si më poshtë:
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1

2

3

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve Njësia
(Muaj)

1.
2.

Shpenzime ruajtje objekti
(X)
Transport vlera monetare
(X)
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)

4

5

6

Sasia
(nr.vend
rojeve)

Numri total i
rojeve për
vendroje

Çmim
i Njësi
/muaj

(X)
(X)

(X)
(X)

(X)
(X)

7
Oferta
në total
(neto)
(X)
(X)

Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
3.

4.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe
parashikon kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet
shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre
turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje
dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
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Analiza e kostos
Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
datë 03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji
75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te
llogaritet 4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për
çdo punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ) .



Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.






Sqarime:
3. Në çmim të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon
kuadri ligjor në lidhje me pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore etj, për shërbimin e
transportit të vlerave monetare per 1 (nje) rruge.
4. Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për 1 (një) rruge në
ditë, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat
ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit.
Kosto Sherbim Shoqerimi

Vlera pa TVSH

A.Paga baze mujore
Paga baze orare
Ore ne dite 1.5 (nje ore e gjysem)
Kosto per rruge ditore
Sigurime
Total Shuma
B.Fitimi dhe shpenz Administrative
Total Shuma
C.Shpenzimet e trabsportit
Lende djegese 3 km
Taksa, mirembajtje dhe siguracione
Total shuma
Totali A+B+C
Totali per 1 muaj


Operatorët janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm,
duke pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te
VKM Nr. 399, datë 3.5.2017, “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
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vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.
III.4.3. Në shtojcën 11 “Shërbime dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumenteve të tenderit për
proçedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te
DRSHTRR Kukes dhe shoqerim vlerave monetare ne banke ” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: DRSHTRR KUKES
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i
arkave

1

Numri i turneve

3

Orari i
sherbimit
Transp
vlerash

15:00-16:30

Numri i rojeve
te nevojshme

4.98

kilometrat

3

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

Banka ku do
dorezohen
Vlerat
monetare

Credins Bank

Afati i levrimit

12 muaj
Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.4.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
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III.4.5. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” 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:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.4.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim
zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP
i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
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b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.4.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, kapaciteti ligjor pika 2.1.4 në lidhje me numrin
e punonjësve të shërbimit të licensuar pranë DVP-Kukës ku thuhet Certifikata për punonjës
shërbimi të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga DPQ-Kukës prej të cilave 10 të
kategorisë 1.3.A dhe 5 të kategorisë 1.3.B, është jopropocionale me objektin e prokurimit,
pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur vetë autoriteti
kontraktor në shtojcat e tjera ka parashikuar shprehimisht se për realizmin e këtij shërbimi me
një vendroje me tre turne nevojiten në 4.98 punonjës shërbimi. Në rastin konkret numri real i
punonjësve që i nevojiten autoritetit kontraktor referuar numrit të vendrojeve dhe turneve të
kryerjes së shërbimit është 4.98 punonjës shërbimi të kategorisë 1.3.A, ndërsa lidhur më
numrin e punonjësve të kategorisë 1.3.B, autoriteti kontraktor në përcaktimin e tyrë në
mënyrë sa më të drejtë dhe propocionale duhet të kete në konsidertaë dhe të respektojë
dispozitat e Udhëzimit të Ministrit të Brëndshëm Nr. 130, datë 05.03.2018, konkretisht Kreun
VI “Ruajtja dhe Sigurimi i Objekteve të Sektorit Bankar, Sigurimi dhe Shoqërimi i Vlerave
Monetare, Materiale dhe Sendeve të Çmuara gjatë Transportit”. Numri i punonjësve të
shërbimit i përcaktuar në kriteret e vecanta të kualifikimit është i ekzagjeruar joproporcional
me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve
ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili parashikon se kriteret për kualifikimin
duhet të hartohen në atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël. Për
autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitetet
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm, sa të jetë në gjendje të realizojë
objektin e prokurimit.
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke nxitur
pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk për modifikimin e kriterit të vecantë të kualifikimit me argumentat se:
“Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e
sistemit te pavarur te radiokomunikacionit dhe duke hequr Licence/Autorizim radioalarmit
pasi kemi te bejme me ruajtje fizike te objektit dhe jo verifikim sinjal alarmi gjithashtu te hiqet
fjala Qarku Kukes pasi objekti ndodhet ne qytetin Kukes dhe mjafton Autorizim per qytetin
Kukes”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.5.1. Në shtojcën 8/2, nëndarja “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.2 “Kapaciteti
teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Operatori ekonomik duhet të zotërojë Licencë/Autorizim për ngritjen dhe shfrytëzimin e
sistemit të pavarur të radiokomunikacionit dhe radioalarmit të lëshuar nga AKEP konform
ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë" me
zone mbulimi Qarkun Kukes. Periudha e vlefshmërisë së Licencës/Autorizimit duhet të
mbulojë periudhën kohore në të cilën është parashikuar të kryhet zbatimi i kontratës.”
III.5.2. Në shtojcën 11 “Shërbime dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumenteve të tenderit për
proçedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se vendi i kryerjes
së shërbimeve do të jetë si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te
DRSHTRR Kukes dhe shoqerim vlerave monetare ne banke ” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: DRSHTRR KUKES
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i turneve

3

Numri i rojeve
te nevojshme

4.98

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.5.3. Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e referencës” është përcaktuar se vendi i kryerjes së
shërbimeve do të jetë:
Vendi i kryerjes së shërbimeve: Drejtoria Rajonale Shërbimit Transportit Rrugor KUKES
III.5.4. Në nenin 46, pika 1 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.5.5. Në pikën 2, të nenit 28 “Kontratat e shërbimeve” të Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, është parashikuar 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
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çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.5.6. Në nenin 66, të Ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: “AKEP-i lëshon një
autorizim individual për përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRF-në dhe Planin e
Përdorimit të Frekuencave , për caktimin dhe përdorimin e frekuencave sipas neneve 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të këtij ligji”. Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e
mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të lartpërmendur), ku përcaktohet se “Autorizimi individual
për përdorimin e frekuencave përmban: a) të dhëna për përfituesin; b) frekuencat e
përfituara; c) vendndodhjen dhe zonën e mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë së autorizimit; d)
kushtet, që duhet të përmbushen për shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit 71 të
këtij ligji”.
III.5.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t'i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojen e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimin me sukses të kontratës. Referuar Shtojcës 12 ku
përcaktohet vendndodhja e objektit të prokurimit, që është Drejtoria Rajonale Shërbimit
Transportit Rrugor KUKES, në qytetin e Kukësit që përfshihet në Qarkun e Kukësit,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri për paraqitjen e autorizimit të lëshuar nga
AKEP, referuar objektit të prokurimit, nuk duhet të kërkohet detyrimisht vetëm për Qarkun
Kukës, por duke lejuar alternativën në përputhje “me vendet ku do të kryhet shërbimi”. Në
këtë kuptim autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar, duke lejuar përvec
përcaktimit për Qarkun e Kukës edhe mundësinë e paraqitjes së autorizimit individual për
qytetin/qytetet ku përfshihet vendodhja e objektit/objekteve në ruajtje. Ndërsa lidhur me
pretendimin për heqjen e autorizimit për radioalarm, rezulton se nga shqyrtimi i specifikimeve
teknike dhe termave të referencës të hartuara nga ky autoritet, nuk rezulton të jetë dhënë
ndonjë informacion lidhur me përdorimin e sinjaleve të alarmit dhe sistemit të kamerave në
distancë për shërbimin e kërkuar.
Sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues qëndrojnë.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” shpk për
modifikimin e kriterit të vecantë të kualifikimit me argumentat se: “Kerkojme nga Ak te heqe
kriterin per Vertetim e performances të leshuar jo me pare se Maj 2018 nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Kukes si dhe Autoriteti duhet te modifikoje numrin per operatore,
pergjegjes, grup te gatshem ne perpjestim me natyren dhe permasat e sherbimit e sherbimit,
Autoriteti duhet te heqe kerkesen per jo me pak se 11 arme krahu” Kerkojme modifikimin e
ketij kriteri duke kerkuar aq punonjes dhe mjete ne perpjestim te drejte me realizimin e
kontrates”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.6.1. Në shtojcën 8/2, nëndarja “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.3 “Kapaciteti
teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim 1.3.A dhe 1.3.B, leshuar jo me pare se
Maj 2018, leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Kukes, me ane te cilit te jepet
informacion per:

 jo me pak se 10 punonjes sherbimi 1.3.A
 jo me pak se 5 punonjes sherbimi 1.3.
 jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit
 jo me pak se 2 pergjegjes sherbimi
 jo me pak se 2 grup te gatshem x 3 punonjes
 jo me pak se 11 arm krahu
 nuk ka shkelje te konstatuara
 nuk ka masa te marra per ngjarjet
III.6.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
III.6.3. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, 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.”
III.6.4. 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 socialkulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
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- Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”
III.6.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që ti
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, në lidhje me kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses
të 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, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në
funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimet e
lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut (të jenë lëshuar jo më parë se Maj 2018) është një
kërkesë jo në përputhje me bazën ligjore si më sipër cituar pasi kjo kërkesë nuk ka për qëllim
sigurimin e informacionit sa më real lidhur me kapacitetet teknike të ofertuesve. Përderisa
shoqëritë private të sigurisë fizike kanë detyrimin ligjor të informojnë me shkrim, të paktën
një herë në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së,
për pasojë këto shoqëri mund të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tyre, pas
kërkesës me shkrim që këto të fundit bëjnë në strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit. Për
pasojë kushti i mësipërm nuk mund të përmbushet nga çdo ofertues dhe kjo kërkesë kufizon
konkurencën, pasi është diskriminues e për më tepër tejkalon kriteret e përcaktuara në ligj.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Dea Security” shpk, lidhur me datën e lëshimit të vërtetimit
nga DPQ qëndron.
III.6.6. Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor jo më pak se 2 përgjegjës shërbimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se për autoritetin është e rëndësishme të vërtetojë se
operatori ekonomik disponon kapacitete teknike, mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë
kontratën, objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësve të shërbimit, ka të bëjë me
organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin
vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën. Autoriteti kontraktor,
duke qenë përfituesi direkt i shërbimit që prokurohet dhe në mënyrë që të krijojë një
panoramë sa më të qartë mbi kapacitetet e operatorëve ekonomikë, mund të kërkojë kërkesat e
mësipërme në cilësinë e të dhënave që vetë SHPSF-të informojnë me shkrim, të paktën një
herë në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit dhe ky i fundit i pasqyron në
vërtetimet përkatëse, por kërkesa e mësipërme duhet të jetë në përpjestim me natyrën dhe
volumin e kontratës që prokurohet. Pra, kërkesa e mësipërme për 2 Përgjegjës Shërbimi duhet
të ulet në minimumin ligjor të lejuar, duke stimuluar në këtë mënyrë pjesëmarrjen dhe
konkurrencën midis opëratorëve ekonomikë në përputhje me frymën e LPP dhe RrPP.
III.6.7. Lidhur me kërkesën e ankimuesve për heqjen e kërkesave për 2 grupe të gatshëm me
nga 3 persona dhe modifikimin për 4 operatorë të qëndrës së kontrrollit pasi nuk është në
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propocion me objektin e kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesat e
mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomik, pasi grupet e gatshme janë të nevojshëm në rastet e cënimit të
institucionit që do të ruhet apo personelit të tij ndaj dhe në specifikimet teknike dhe termat e
referencës pavarsisht se objekti do të ruhet me roje, autoriteti kontraktor ka parashikur që në
rast të cënimit të institucionit apo punonjësve të tij të ndërhyet me grup të gatshëm, por
përcaktimi i dy grupeve të gatshme me 3 persona nga ana e autoritetit kontraktor është
jopropocionale me objektin e prokurimit pasi kjo kërkesë e tejkalojn volumin dhe përmasat e
kontratës që prokurohet, ndaj dhe autoriteti kontraktor duhet ta modifikojë këtë pikë në
përputhje me përmasat e kontratës. Lidhur me numrin e punonjësve të qendës së kontrrollit
Komisioni gjykon se janë jopropocionale me objektin e prokurimit pasi kjo kërkesë e
tejkalojn volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, megjithëse në kushtet kur vetë
autoriteti kontraktor ka përcaktuar saktë në dokumentat e tenderit që shërbimi do të kryhet në
1 (një) vendroje me tre turne dhe numri i rojeve për 1 (një) vendroje është 4.98. Autoriteti
kontraktor duhet ta modifikojë këto kritere në përputhje me specifikimet teknike, përmasat e
kontratës dhe konkretisht në raport të drejtë me përcaktimin qartë të numrit të vendrojeve dhe
rojeve ku do të kryhet shërbimi, duke nxitur pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e
prokurimit, sic parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” shpk në lidhje me
grupet e gatshme qëndron pjesërisht dhe pretendimet e operatorit ekonomik ankimues
“Trezhnjeva” shpk qëndrojnë.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk “për
heqjen e kërkesës për jo më pak se 11 arm krahu nga vërtetimi i DPQ”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualiifkimit” pika 2.3.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim 1.3.A dhe 1.3.B, leshuar jo me pare se
Maj 2018, leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Kukes, me ane te cilit te jepet
informacion per:

 jo me pak se 10 punonjes sherbimi 1.3.A
 jo me pak se 5 punonjes sherbimi 1.3.
 jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit
 jo me pak se 2 pergjegjes sherbimi
 jo me pak se 2 grup te gatshem x 3 punonjes
 jo me pak se 11 arm krahu
 nuk ka shkelje te konstatuara
 nuk ka masa te marra per ngjarjet
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III.7.2. Neni 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi
të mbajë, sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën,
shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën
sipas legjislacionit në fuqi”.
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi
teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për
mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi
[...].”
III.7.3. 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
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cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen,
me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi
private e shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në
përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...]
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
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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.7.4. Gjithashtu referuar Udhëzimit të Ministrit të Brëndshëm Nr. 130, datë 05.03.2018, në
Kreun VI “Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të sektorit banker, sigurimi dhe shoqërimi i
vlerave monetare, materialet dhe sendet e cmuara gjatë transportit” në gërmën B
parashikohet se:
1- Transportimi i vlerave monetare kryhet nga subjektet e SHPSF-së të pajisura me licencë të
nënkategorisë 1.3.B, të cilat kanë në pronësi mjete të blinduara të certifikuara sipas
standardeve të BE-së, të projektuara për transportin e vlerave monetare, sendeve të çmuara,
si dhe për transportin e punonjësve të SHPSF-së (përveç Bankës së Shqipërisë).
C. Kategorizimi i automjeteve të blinduara dhe shoqëruese
Për transportin e vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara dhe për transportin e
punonjësve
të SHPSF-së përdoren automjete të blinduara sipas kategorizimit të mëposhtëm:
1. Kategori A: Sigurimi i vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit, me vlerë
deri në 10.000.000 lekë realizohet me:
a) Një automjet i blinduar me pjesë të ndarë të vendit të transportit të vlerave nga kabina e
drejtuesit të
mjetit i nivelit BR-3 (me frëngji për hapje zjarri me armë):
- Niveli i blindimit të automjetit BR-3;
- Pjesa ku vendosen mbajtësit e vlerave monetare të jetë pa xham në faqet anësore dhe të
pasme të mjetit.
b) Jo më pak se dy punonjës shërbimi të SHPSF-së me armatimin përkatës B1, B4 (njëri prej
të cilëve i
certifikuar për drejtues mjeti).
c) Sistem komunikimi të vazhdueshëm me Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së.
d) Sistem gjurmimi GPS.
e) Monitorimi me kamera CCTV me rezolucion të lartë, të vendosura brenda dhe jashtë mjetit
të
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blinduar.
f) Kamera për lexim automatik të targave.
2. Kategoria B: Sigurimi i vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit, me vlerë
nga 10.000.000 lekë deri në 25.000.000 lekë realizohet me:
a) Një automjet i blinduar me pjesë të ndarë të vendit të transportit të vlerave monetare nga
kabina e
drejtuesit të mjetit i nivelit BR-3 (me frëngji për hapje zjarri me armë):
- Niveli i blindimit të automjetit BR-3;
- Pjesa ku vendosen mbajtësit e vlerave monetare të jetë pa xham në faqet anësore dhe të
pasme të mjetit.
b) Jo më pak se tre punonjës shërbimi të SHPSF-së me armatimin përkatës B1, B4 (njëri prej
të cilëve i
certifikuar për drejtues mjeti).
c) Sistem komunikimi të vazhdueshëm me Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së.
d) Sistem gjurmimi GPS.
e) Monitorimi me kamera CCTV me rezolucion të lartë, të vendosura brenda dhe jashtë mjetit
të blinduar.
f) Kamera për lexim automatik të targave.
III.7.5. 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 11 armë 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 persa i perket shërbimit të ruajtjes së objektit
dhe personelit të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor , 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 në mënyra të tjera dhe jo
vetëm nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Kukës. Ndërsa lidhur me
shërbimin e Shoqërimit të vlerave monetare dhe sendeve të çmuara duke qenë së dispozitat ligjore
të sipërcitura këtë shërbim e kategorizojnë si shërbim të një rëndësie të veçantë, ushtrimi i
veprimtarisë së tyre bëhet me armë krahu, por ky kriter duhet të jetë në propocion me
kategorizimin që parashikon Udhëzimi Ministrit të Brëndshëm Nr. 130, datë 05.03.2018, përsa i
përketë shoqërimit të vlerave monetare.
Pretendimi i operatorëve ekonomik ankimues qëndron.
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III.8. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk “Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Operatori Ekonomik duhet te
kete Certifikate te leshuar nga Prodhuesi i Mjetit te blinduar per normen e blindimit ku te
referohet se te gjitha automjetet e blinduara jane te Kategorise FB 3 sipas normave
europiane DIN EN 1522 dhe DIN EN 1523, ne zbatim te Udhezimit Nr.130 date 05.03.2018 te
Ministrit te Brendshem “Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise Fizike”; botuar ne
Fletoren Zyrtare ne date 09.03.2018”. Autoriteti duhet te modifikoje kete kerkese pasi normat
e blindimi sipas udhezimit 130 , kreu VI, germa B, pika 3 shpreh “automjete te blinduara qe
plotesojne kushtet minimale teknike dhe te sigurise, sipas standardeve evropiane EN 1063,
EN 1522, EN 1523”, pra autoriteti nuk mund te kerkoje norma DIN EN 1522 dhe DIN EN
1523 te cilat nuk jape sipas udhezimit dhe kufizojne pjesemarrjen e shoqerive”, si dhe
Kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar certifikaten e pronesise se mjetit ose
kontraten e shitblerjes mjetit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3.7 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
7. “Operatori Ekonomik duhet te kete Certifikate te leshuar nga Prodhuesi i Mjetit te
blinduar per normen e blindimit ku te referohet se te gjitha automjetet e blinduara jane te
Kategorise FB 3 sipas normave europiane DIN EN 1522 dhe DIN EN 1523, ne zbatim te
Udhezimit Nr.130 datë 05.03.2018 te Ministrit te Brendshem "Per Funksionimin e Sherbimit
Privat te Sigurise Fizike", botuar ne Fletoren Zyrtare ne date 09.03.2018”
III.8.2. 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. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar
nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.
Në nenin 46, pika 2 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit
me standardet e kërkuara të cilësisë….”
III..8.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pikat 1 dhe 2 përcaktojnë se:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”
“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 vlerëne kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
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dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve..”
III.8.4. Në Udhëzimin Nr.130 datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm parashikohet
shprehimisht se:
1. Transportimi i vlerave monetare kryhet nga subjektet e SHPSF-së të pajisura me licencë të
nënkategorisë 1.3.B, të cilat kanë në pronësi mjete të blinduara të certifikuara sipas
standardeve të BE-së, të projektuara për transportin e vlerave monetare, sendeve të çmuara,
si dhe për transportin e punonjësve të SHPSF-së (përveç Bankës së Shqipërisë).
2. Subjektet e SHPSF-ve para marrjes në dorëzim të vlerave monetare nga filialet e bankave
të nivelit të dytë dhe/apo subjekte të tjera fizike/juridike detyrohen të planifikojnë dhe kryejnë
rigorozisht masa sigurie me sisteme monitorimi dhe roje në rrugëkalimin ku do të lëvizin.
3. Subjektet SHPSF-ve të pajisura me licencë të nënkategorisë 1.3.B, që transportojnë vlera
monetare, materiale dhe sende të çmuara, përdorin kurdoherë automjete të blinduara që
plotësojnë kushtet minimal teknike dhe të sigurisë, sipas standardeve evropiane EN 1063, EN
1522, EN 1523 ose me standarde të ngjashme me këto, vërtetuar me certifikatën përkatëse të
prodhuesit, i projektuar për transportin e vlerave monetare, sendeve të çmuara, si dhe për
transportin e punonjësve të SHPSF-së.
5. Kategoria E: Sigurimi i vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit, me vlerë nga 150.000.000 lekë deri 550.000.000 lekë, realizohet me: a) Një
automjet i blinduar me pjesë të ndarë të vendit të transportit të vlerave nga kabina e drejtuesit
të mjetit i nivelit BR-6 (me frëngji për hapje zjarri me armë): - Niveli i blindimit të automjetit
BR-6;
III.8.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në 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 janë të detyruar të përgatisin ofertat, 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.
III.8.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, në mbështetje të VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni
28 “Kontratat e shërbimeve”, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi,
është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë
kërkesat teknike për shërbimet që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit të
garantohet se automjetet e blinduara për transportin e vlerave monetare, të plotësojnë kushtet
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minimale teknike dhe të sigurisë, por gjithnjë duke përmbushur standardet europiane EN 1063
EN 1522, dhe EN 1523 ose me standarde të ngjashme me këto pa përdorur emra markash
apo patentashtë cilat do të kufizonin konkurrencën, kjo e vërtetuar edhe me certifikatën
përkatëse të prodhuesit për nivelin e blindimi sic është parashikuar në Udhëzimin e Ministrit
të Brendshëm si më sipër cituar. KPP gjykon se është pikërisht autoriteti kontraktor i cili
përcakton nevojat reale si dhe shumën e vlerave monetare qe do të transportojë në varsi të të
cilës do të kërkohet dhe kategorizimi i nivelit të blindimit të mjetit referuar Udhëzimit Nr.130
datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm, në të cilin parashikohen se për vlera të ndryshme
shoqërimi vlerash monetare apo sendesh të cmuara parashikohen kritere të ndryshme.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit “Dea Security” shpk qëndron, ndërsa pretendimi i
ankimuesit “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.8.7. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk, “Operatori
Ekonomik duhet te kete Certifikate te leshuar nga Prodhuesi i Mjetit te blinduar per normen e
blindimit ku te referohet se te gjitha automjetet e blinduara jane te Kategorise FB 3 sipas
normave europiane DIN EN 1522 dhe DIN EN 1523, ne zbatim te Udhezimit Nr.130 date
05.03.2018 te Ministrit te Brendshem “Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise
Fizike”, botuar ne Fletoren Zyrtare ne date 09.03.2018. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri
duke kerkuar certifikaten e pronesise se mjetit ose kontraten e shitblerjes mjetit. ”, Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se, autoriteti kontraktor pas ankesës së bërë nga ana e operatorit
ekonomik ankimues ka vendosur mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij. Gjithashtu,
K.P.P gjykon se, autoriteti kontraktor harton dokumentat e tenderit, në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim
është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me
objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kjo në
thelb ka të bëjë me shtim kriteri, në këtë kuptim KPP gjykon se në asnjë rast nuk mund të
marrë kompetencat e autoritetit kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera
kualifikuese për marrjen pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk se: “Ne DST
kekohet: Operatori ekonomik duhet te disponoje 4 automjete ne emer te shoqerise ose ne
rastin kur jane ne emer te administratorit, apo te marra me qera nga nje person juridik apo
fizik tjeter. Per automjetet me qira te paraqiten: Kontrate te lidhur perpara Noterit, Certifikatat e pronesise,- lejet e qarkullimit,- kontrolli teknik,- taksat e paguara,- siguracioni,
- faturat tatimore te prera nga qiradhenesi dhe pagesen perkatese bankare per periudhen e
marrjes se mjeteve me qira, - perdoruesi i mjetit te kete deshmine e drejtimit te mjetit per kete
sherbim per automjetet ne pronesi te paraqiten: -Certifikatat e pronesise, - lejet e qarkullimit,
- kontrolli teknik, - taksat e paguara, - siguracioni, - perdoruesi i mjetit te kete deshmine
e drejtimit te mjetit per kete sherbim. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri eshte
diskriminues dhe jo ne perpjestim te drejte me kontraten duke kufizuar konkurencen
40

duhet te kerkohet 1 automjet sipas kushteve te kontrates pasi kemi te bejme me 1
objekt ne ruajtje”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.9.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.5 “Kapaciteti teknik”, të
dokumentave të tenderit, nga ana e autoriteti kontraktor, është parashikuar:
5. Operatori ekonomik duhet të disponojë 4 automjete ne emer te shoqerise ose ne rastin kur
jane ne emer te administratorit, apo te marra me qera nga nje person juridik apo fizik tjeter.
Per automjetet me qira te paraqiten:
- Kontrate te lidhur perpara Noterit,

 Certifikatat e pronesise,
 lejet e qarkullimit,
 kontrolli teknik,
 taksat e paguara,
 siguracioni,
 faturat tatimore te prera nga qiradhenesi dhe pagesen perkatese bankare per periudhen e
marrjes se mjeteve me qira,
· përdoruesi i mjetit te ketë dëshmine e drejtimit të mjetit për këtë shërbim
Per automjetet ne pronesi te paraqiten:
- Certifikatat e pronesise,







lejet e qarkullimit,
kontrolli teknik,
taksat e paguara,
siguracioni,
përdoruesi i mjetit te ketë dëshmine e drejtimit të mjetit për këtë shërbim.

III.9.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
III.9.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 2 dhe 5
përcaktohet se:
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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:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.9.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim
zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP
i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
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d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.9.5. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik pika 5 në lidhje me numrin e
mjeteve të kërkuara 4 automjete është, është jopropocionale me objektin e prokurimit, pasi e
tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, referuar faktit se autoriteti ka
parashikuar në dokumentat standartë se është një objektë në ruajtje më një vendroje me tre
turne. Numri i automjeteve të parashikuara për këtë shërbim në kriteret e vecanta të
kualifikimit është i ekzagjeruar joproporcional me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen
e konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili
parashikon se kriteret për kualifikimin duhet të hartohen në atë mënyrë që të stimulojnë
pjesmarrjen e biznesit të vogël. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori
ekonomik disponon kapacitetet teknike (në rastin konkret automjet për kryerjen e shërbimi),
mjaftueshëm, sa të jetë në gjendje të realizojë objektin e prokurimit.
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke nxitur
pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk se: “Ne
DST kerkohet: Operatori ekonomik duhet te disponoje 4 autoblinda ne emer te shoqerise. Per
te vertetuar permbushjen e kesaj kerkese, autoriteti duhet te paraqese: Autorizim i posacem
vjetor nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit per perdorim te mjetit te blinduar ku te
jene percaktuar emri i shoqerise dhe afati i vlefshmerise. Certifikatat e pronesise, • Leje
qarkullimi, • kontrolli teknik,• taksat e paguara,• siguracioni. Kerkojme modifikimin e ketij
kriteri pasi duhet te percaktohet sasia e vlerave monetare nje mesatare vjetore e nje viti me
pare qe do te shoqerohen dhe ne vartesi te sasise vlerave qe shoqerohen duhet te percaktohet
dhe numri i automjeteve te blinduara sipas Udhezimit te Ministrit Brendshem nr.130 date
05.03.2018”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.10.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.6 “Kapaciteti teknik”,
të dokumentave të tenderit, nga ana e autoriteti kontraktor, është parashikuar:
6. Operatori ekonomik duhet të disponojë 4 autoblinda ne emer te shoqerise. Per te vertetuar
permbushjen e kesaj kerkese, autoriteti duhet te paraqese:
· Autorizim i posacem vjetor nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit per perdorim te
mjetit te blinduar ku te jene percaktuar emri i shoqerise dhe afati i vlefshmerise.
· Certifikatat e pronesise,
· Leje qarkullimi,
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· kontrolli teknik,
· taksat e paguara,
· siguracioni.
III.10.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
III.10.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” 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:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.10.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Brëndshëm Nr. 130, datë 05.03.2018, në Kreun VI
“Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të sektorit banker, sigurimi dhe shoqërimi i vlerave
monetare, materialet dhe sendet e cmuara gjatë transportit” në gërmën B parashikohet se:
1- Transportimi i vlerave monetare kryhet nga subjektet e SHPSF-së të pajisura me licencë të
nënkategorisë 1.3.B, të cilat kanë në pronësi mjete të blinduara të certifikuara sipas
standardeve të BE-së, të projektuara për transportin e vlerave monetare, sendeve të çmuara,
si dhe për transportin e punonjësve të SHPSF-së (përveç Bankës së Shqipërisë).
C. Kategorizimi i automjeteve të blinduara dhe shoqëruese
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Për transportin e vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara dhe për transportin e
punonjësve
të SHPSF-së përdoren automjete të blinduara sipas kategorizimit të mëposhtëm:
1. Kategori A: Sigurimi i vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit, me vlerë
deri në 10.000.000 lekë realizohet me:
a) Një automjet i blinduar me pjesë të ndarë të vendit të transportit të vlerave nga kabina e
drejtuesit të
mjetit i nivelit BR-3 (me frëngji për hapje zjarri me armë):
- Niveli i blindimit të automjetit BR-3;
- Pjesa ku vendosen mbajtësit e vlerave monetare të jetë pa xham në faqet anësore dhe të
pasme të mjetit.
b) Jo më pak se dy punonjës shërbimi të SHPSF-së me armatimin përkatës B1, B4 (njëri prej
të cilëve i
certifikuar për drejtues mjeti).
c) Sistem komunikimi të vazhdueshëm me Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së.
d) Sistem gjurmimi GPS.
e) Monitorimi me kamera CCTV me rezolucion të lartë, të vendosura brenda dhe jashtë mjetit
të
blinduar.
f) Kamera për lexim automatik të targave.
2. Kategoria B: Sigurimi i vlerave monetare, materialeve dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit, me vlerë
nga 10.000.000 lekë deri në 25.000.000 lekë realizohet me:
a) Një automjet i blinduar me pjesë të ndarë të vendit të transportit të vlerave monetare nga
kabina e
drejtuesit të mjetit i nivelit BR-3 (me frëngji për hapje zjarri me armë):
- Niveli i blindimit të automjetit BR-3;
- Pjesa ku vendosen mbajtësit e vlerave monetare të jetë pa xham në faqet anësore dhe të
pasme të mjetit.
b) Jo më pak se tre punonjës shërbimi të SHPSF-së me armatimin përkatës B1, B4 (njëri prej
të cilëve i
certifikuar për drejtues mjeti).
c) Sistem komunikimi të vazhdueshëm me Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së.
d) Sistem gjurmimi GPS.
e) Monitorimi me kamera CCTV me rezolucion të lartë, të vendosura brenda dhe jashtë mjetit
të blinduar.
f) Kamera për lexim automatik të targave.
III.10.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
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asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim
zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP
i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.10.6. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik pika 6 në lidhje me numrin e
autoblindave të kërkuara pra 4 autoblinda është jopropocionale me objektin e prokurimit, si
dhe në kundërshtimi me kategorizimet e parashikuara në Udhëzimin e Ministrit të Brëndshëm
Nr. 130, datë 05.03.2018, në Kreun VI “Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të sektorit banker,
sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare, materialet dhe sendet e cmuara gjatë transportit”
në gërmën B pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet. Ndaj dhe
autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimet e kriterit në përputhje me udhëzimin e
sipërcituar, pasi numri i autoblindave të parashikuara për këtë shërbim në kriteret e vecanta të
kualifikimit është i ekzagjeruar joproporcional me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen
e konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili
parashikon se kriteret për kualifikimin duhet të hartohen në atë mënyrë që të stimulojnë
pjesmarrjen e biznesit të vogël. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori
ekonomik disponon kapacitetet teknike (në rastin konkret autoblind sipas kategorizimeve në
udhëzim për kryerjen e shërbimi), mjaftueshëm, sa të jetë në gjendje të realizojë objektin e
prokurimit.
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Komisioni Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke nxitur
pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk se: Ne
dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Operatori ekonomik ofertues duhet qe ne stafin teknik
te kete edhe 1 Inxhinier Elektronik / Telekominikacioni me kontrate pune. Gjithashtu te
paraqitet Diploma, Kontrata e Punes per Inxhinierin i cili eshte i nevojshem per mirmbajijen
e sistemit elektronik te salles i cili te figuroje ne listpages. Ne rastet e bashkimit te
operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te plotesoje kete kriter ne te kundert perben
kusht per skualifikim. Per operatoret ekonomik qe nuk kane ne staf nje inxhinier, duhet te
paraqesin: • Kontrate sherbimi nenshkruar me nje kompani te licencuar e licencen per kete
lloj sherbimi; ose • Kontrate sherbimi nenshkruar me nje inxhinier Elektronik /
Telekominikacioni i cili eshte i licencuar e licencen per ofrimin e ketij sherbimi; Ne rastet e
bashkimit te operatoreve ekonomik, kriteri duhet te permbushet nga secili operator ekonomik
ne te kundert perben kusht per skualifikim. Autoriteti duhet te heqe kerkesen per inxhinier
pasi sherbimi qe kerkohet eshte sherbim me roje dhe transport vlerash dhe nuk ka nevoje
per inxhnier Elektronik / Telekominikacioni. Si dhe kerkesa qe inxhinieri te jete ne listepagese
eshte e ekzagjeruar dhe kufizon pjesemarrjen. Megjithate kushti i vendosur nga autoriteti
kontraktor per sigurimin ne listpagesa te inxhinierit elektronik per periudhen e sipercituar
Janar-Tetor 2017 mund te ul konkurencen ndermjet operatoreve ekonomike. Per kete arsye
KPP gjykon se operatoret ekonomike mund te provojne se kane te punesuar ne stafin e tyre
inxhinier elektronik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, pa qene te detyruar te kene te
siguruar per nje periudhe te panderprere kohore inxhinierin elektronik sikunder eshte
kerkuar ne kriter”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.11.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.8,
e dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është parashikuar se:
8. Operatori ekonomik ofertues duhet qe ne stafin teknik te kete edhe 1 Inxhinier
Elektronik/Telekominikacioni me kontrate pune. Gjithashtu te paraqitet Diploma, Kontrata e
Punes per Inxhinierin i cili eshte i nevojshem per mirmbajtjen e sistemit elektronik te salles i
cili te figuroje ne listpages. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i
grupit duhet të plotesoje kete kriter ne te kundert perben kusht per skualifikim.
Per operatoret ekonomik qe nuk kane ne staf nje inxhinier, duhet te paraqesin:
Kontrate sherbimi nenshkruar me nje kompani te licencuar e licencen per kete lloj sherbimi;
ose · Kontrate sherbimi nenshkruar me nje inxhinier Elektronik/Telekominikacioni i cili eshte
i licencuar e licencen per ofrimin e ketij sherbimi;
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Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, kriteri duhet te permbushet nga secili
operator ekonomik ne te kundert perben kusht perskualifikim.
III.11.2. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “ […] 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: b)
aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratë [...]” .
III.11.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se 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, si edhe
specifikimet teknike duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik. Në interpretimin teleologjik të nenit 46 pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, gjykon se qëllimi i normës së
mësipërme juridike lidhet me vënien në dispozicion të autoriteteve kontraktore të
mekanizmave ligjor mbi vendosjen e kritereve të veçanta të kualifikimit me anë të cilave të
vërtetohet se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale për të përmbushur
kontratën.
III.11.4. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit
të kërkuar dhe së dyti nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon
të ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së. Nga analiza e kriterit
të sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor në
lidhje me stafin teknik është në përputhje me natyrën objektin dhe volumin e kontratës, por
nga ana tjetër kërkesa e autoritetit kontraktor që operatorët ekonomikë të kenë vetëm kontratë
shërbimi e cila në afat të mbulojë periudhën e shërbimit të këtij objekti prokurimi, me një
Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni, është diskriminuese dhe nuk siguron një trajtim të
barabartë për operatorët të cilët e përmbushin plotësisht këtë kriter duke patur kontratë pune
me një Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni për të gjithë përiudhën e kontratës. Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të lërë të hapur mundësinë që
operatorët
ekonomikë
të
paraqesin
kontrata
pune
më
një
inxhinier
Elektronik/Telekomunikacioni, në bazë të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë. Pra
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autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e kriterit në përputhje me konstatimet e
mësipërme. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se në rast se operatorët nuk disponojnë
inxhinier elektronik në stafin e tyre të paraqesin kontratë me shoqëri që e ofrojnë këtë shërbim
KPP gjykon se LPP nuk e parashikon një mundësi të tillë. KPP sqaron se nëse operatorët
ekonomikë pjesmarrës nuk disponojnë në stafin e tyre inxhinier elektronik ligji parashikon
mundësinë e krijimit të bashkimit të operatorëve konkretisht neni 74 i VKM nr.914 datë
29.12.2014 i ndryshuar ku parashikohet shprehimisht se: Oferta mund të paraqitet nga një
bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës
dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet
pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.12. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “Dea Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k se: “Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Me qellim parandalimin e
veprimeve kriminale dhe kontrollin e personave qe hyjne apo dalin nga Institucioni,
Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon minimalisht 18 dedektor dore
elektronik, 16 spray neuroparalizues, 18 radio dore, 18 jelek antiplumb, 5 shufra hekuri, 18
pranga, 18 shkopa gome. Ne rastet kur pajisjet jane blere brenda vendit operatori duhet te
paraqese: a) Fatura Tatimore e Shitjes e firmosur nga te dyja palet dhe e vulosur nga shitesi;
b) Pagesen qe verteton vleren e blerjes se paisjeve; c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes
ne sistemin elektronik te tatimeve; Per rastet kur keto kapacitet jane blere jashte vendit,
operatori duhet te paraqes: a) Deklaraten e Zhdoganimit nepermjet se ciles vertetohet
zhdoganimi i paisjeve; b) Xhirimin Bankar qe verteton pagesen e vleres se blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Autoriteti duhet te heqe kriterin per 5 shufra hekuri, pasi keto nuk jane as te shprehura sipas
udhezimit nr. 130 kreu VII dhe per me teper nga ana e autortietit jane kerkuar shkopa gome.
Si dhe autoriteti duhet te percaktoje numrin dedektor dore elektronik, spray neuroparalizues,
radio dore, jelek antiplumb, pranga, shkopa gome ne perpjestim me numrin e vendrojeve qe
kekron sherbim kjo referuar edhe vendimeve të KPP-se. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri
duke kerkuar aq mjete sa duhen ne perpjestim te drejte me realizimin e kontrates ne rastin
konkret kemi te bejme me 1 objekt ne ruajtje dhe duhet kerkuar 1 dedektor dore elektronik, 1
spray neuroparalizues, 1 radio dore, 1 jelek antiplumb, 1 shufra hekuri, 1 pranga, 1 shkopa
gome,” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.12.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.9,
e dokumentave të tenderit nga autoriteti kontraktor, është parashikuar:
9. Me qellim parandalimin e veprimeve kriminale dhe kontrollin e personave qe hyjne apo
dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon minimalisht 18
dedektor dore elektronik, 16 spray neuroparalizues, 18 radio dore, 18 jelek antiplumb, 5
shufra hekuri, 18 pranga, 18 shkopa gome.
Ne rastet kur pajisjet jane blere brenda vendit operatori duhet te paraqese:
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a) Fatura Tatimore e Shitjes e firmosur nga te dyja palet dhe e vulosur nga shitesi;
b) Pagesen qe verteton vleren e blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Per rastet kur keto kapacitet jane blere jashte vendit, operatori duhet te paraqes:
a) Deklaraten e Zhdoganimit nepermjet se ciles vertetohet zhdoganimi i paisjeve;
b) Xhirimin Bankar qe verteton pagesen e vleres se blerjes se paisjeve;
c) Deklarimin e fatures tatimore te shitjes ne sistemin elektronik te tatimeve;
Autoriteti rezervon te drejten e verifikimit te pajisjeve dhe ne rast se kostaton se operatori
ekonomik nuk disponon realisht pajisjet pervec se do ta skualifikoje operatorin ekonomik do
ta denoncoje ate ne A PP per qellim te nenit 13 te LPP.
III.11.3. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, përcaktohet se:
”Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të
cilën lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha
hapësirat e objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre.
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
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g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.11.4. Në nenin.46, pika 1, 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 vlerësontë nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese
III.11.5. Në Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 2 dhe 5, parashikon:
“2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike,
nëpërputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtëme
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë përpërmbushjen
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.11.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
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 organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjerë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të
pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP.
III.11.7. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues për 18 dedektor dore
elektronik, 16 spray neuroparalizues, 18 radio dore, 18 jelek antiplumb, 5 shufra hekuri, 18
pranga, 18 shkopa gome., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se duke qenë se pajisjet në fjalë
janë pajisje ndihmëse në funksion të kryerjes me sukses të shërbimit të përcaktuar në kontratën
objekt është e mjaftueshme që operatori ekonomik të tregojë se disponon pajisjet/mjetet në
fjalë në mënyrë opsionale ose nëpërmjet Vërtetimit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut ose nëpërmjet paraqitjes së faturës tatimore për blerjen e tyre.
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Gjithashtu Komisioni gjykon se sasia e pasijeve të sipërpërmendura duhet të kërkohet
nga autoriteti kontraktor në përputhje me volumin e kontratës dhe specifikisht me
numrin e vendrojeve, duke qënë se autoriteti kontraktor ka përcaktuar saktë në dokumentat
e tenderit se ky shërbimi do të kryhet në 1 (një) vendroje me tre turne. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për këtë arsye autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriteret
në fjalë duke ulur kërkesën për 18 dedektor dore elektronik, 16 spray neuroparalizues, 18
radio dore, 18 jelek antiplumb, 5 shufra hekuri, 18 pranga, 18 shkopa gome, në përputhje me
përmasat e kontratës dhe konkretisht në raport të drejtë me përcaktimin qartë të vendrojeve ku
do të kryhet shërbimi, duke nxitur pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, siç
parashikohet në nenin 1 të LPP-së. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme të vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike
(në rastin konkret mjete dhe pajisje), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë me sukses
kontratën objekt prokurimi. Përsa i përket pretendimit të ankimuesve për numrin e tyre,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike në përputhje me nevojat e
realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i numrit të këtyre pajisjeve në
mënyrë të ekzagjeruar dhe jo në përpjesëtim me natyrën dhe objektin e kontratës, referuar
vendrojeve të caktuara, objektit që do të ruhet dhe shërbimit që do të kryhet, të përcaktuara
këto në dokumentat e tenderit, nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri, por
kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurencën. Për rrjedhojë kriteri i mësipërm i kërkuar nga
autoriteti kontraktor duhet të modifikohet në lidhje me numrin e kërkuar të pajisjeve që duhet
të disponojnë operatorët ekonomikë i cili duhet të jetë në cdo rast në përputhje me nr e
vendrojeve, natyrën dhe përmasat e kontratës.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
Lidhur me kërkesën e ankimuesit “Dea Security” shpk për heqjen kërkesës për 5 shufra hekuri
pasi nuk është shprehur sipas udhëzimit nr 130, kreu VII, dhe për më tepër nga ana e
autoritetit është kërkuar shkopa gome, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se duke qenë se
pajisjet në fjalë nuk janë pajisje ndihmëse në funksion të kryerjes me sukses të shërbimit të
përcaktuar në kontratën objekt prokurimi si dhe nuk janë përcaktuar në specifikimet teknike,
nuk duhet të kërkohen nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
III.12. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k dhe
“Trezhnjeva” shpk se: [...]Ne dokumentat e tenderit AK ka kerkuar:”Operatori ekonomik
duhet te paraqese CV te shoqerise, drejtuesit teknik, titullar dhe certifikate iso nente mije e
nje dy mije e tete dhe nente mije e nje dy mije e pesembedhjete e cila duhet te jete ne te njejten
fushe me kategorine dhe specifiken e sherbimeve qe prokurohen. Autortieti duhet te heqe
kriterin per ISO pasi kufizon pjesemarrjen dhe jane kerkesa te ekzagjeruara”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.12.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.10
rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë CV te shoqerise, drejtuesit teknik, titullar dhe
çertifikatë iso nente mije e nje dy mije e tete dhe nente mije e nje dy mije e pesembedhjete e
cila duhet të jetë në të njëjtën fushë me kategorinë dhe specifikën e shërbimeve që
prokurohen”.
III.12.2. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […] 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 [...]”
III.12.3. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit
me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.”
III.12.4. Në nenin 30 të VKM nr. 914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se
punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e
standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u
referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. ”
III.12.5. Në dokumentet e procedurës së prokurimit, objekt ankimi, në “Kriteret e vecanta për
kualifikim”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, është kërkuar: “Operatori ekonomik
duhet të paraqesë: [...]Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes
dhe/ose sigurisë fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si
dhe veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL.”
III.12.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mësipërm nuk është proporcional
me objektin e prokurimit. Për vetë specifikën që kanë shoqëritë private të sigurisë fizike,
veprimtaria e tyre gjen një rregullim të posaçëm nga lex specialis Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” si edhe nga aktet nën ligjore në zbatim të tij. Për sa më
sipër, Licencimi nga Q.K.L., si edhe Licencat e lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të
mjaftueshme autoritetit kontraktor në lidhje me certifikimin e veprimtarisë së operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës.
Për sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë “Dea Security” shpk dhe “Trezhnjeva”
shpk qëndron.
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III.13. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k dhe “Trezhnjeva”
shpk se: [...] Kërkojmë nga autoriteti kontraktor të heqë kërkesën për dy sisteme
radiokomunikimi, dy sistem radioalarmi, një sistem kamerash në distancë, një sistem online
vëzhgimi dhe katër transmetues GPS, pasi është në kundërshtim dhe në tejkalim me natyrën
dhe përmasat e kontratës, i ekzagjeruar dhe kufizon pjesëmarrjen pasi kërkesa për dy sisteme
radiokomunikimi, dy sistem radioalarmi, një sistem kamerash në distancë, një sistem online
vëzhgimi dhe katër transmetues GPS, nuk është vendosur tek zërat e shpenzimeve dhe nuk
është shprehur as tek specifikimet teknike, pra nuk i shërben kryerjes së shërbimit”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.13.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 11, 12,
13, 14 dhe 15 rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
11. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 2 Sistem Radiokomunikimi te vertetuar me
fatura tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te
tatimeve.
12. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 1 Sistem Kamerash ne Distace per mbikqyrjen
e autoblindave dhe mjeteve shoqeruese pergjate transportit te vlerave monetare, te vertetuar
me fatura tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te
tatimeve.
13. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 1 Sistem Online Vezhgimi per vezhgimin e
autoblindave dhe mjeteve shoqeruese pergjate transportit te vlerave monetare, te vertetuar
me fatura tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te
tatimeve.
14. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 2 Sistem Radioalarmi te vertetuar me fatura
tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te tatimeve.
15. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 4 Transmetues GPS per mbikqyrjen e
vendodhjes se autoblindave pergjate transportit te vlerave monetare te vertetuar me fatura
tatimore, pagesat perkatese dhe deklarimin e faturave ne sistemin elektronik te tatimeve.
III.13.2. Neni 37 i Ligjit 75/2014 parashikon shprehimisht se: “Subjekti i SHPSF-së, për
realizimin e detyrës, vë në dispozicion të punonjësve të shërbimit mjete e pajisje shërbimi. 2.
Lloji i mjeteve e pajisjeve përcaktohen me udhëzim të ministrit”.
III.13.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor është përshkruar kryerja e shërbimit si vijon:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të
cilën lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
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Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha
hapësirat e objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.13.4. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit nga
ana e autoritetit kontraktor është parashikuar kryerja e shërbimit si vijon:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve te
DRSHTRR Kukes dhe shoqerim vlerave monetare ne banke ” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: DRSHTRR KUKES
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i

Numri i turneve

3

Orari i
sherbimit

Numri i rojeve
te nevojshme

4.98

kilometrat

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo procedure
prokurimi, sipas përcaktimit të AK
me afat perfundimtar 12 muaj.

Banka ku do
dorezohen

Afati i levrimit
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arkave

1

Vlerat
monetare

Transp vlerash

15:00-16:30

3

Credins Bank

12 muaj
Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.13.5. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia
teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, 6 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte 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.13.6. Neni 28, pika 5, gërma “ç” e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon
shprehimisht se : “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon: dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.13.7. Në nenin 1 “Objekti dhe Qëllimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se:
3. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave, të
punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore.
4. Qëllimi i këtij ligji është:
b) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
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ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.13.8. Në nenin 20 “Mosdiskriminimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter,
kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”.
III.13.9. Në nenin 23 pika 1, 2, “Specifikimet teknike” të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se:
1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që
do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.13.10. Në nenin 28, pika 1 “Kontratat e shërbimeve” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet”.
III.13.11. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë 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 organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Referuar rregullave të
prokurimit publik si më sipër cituar, natyra e shërbimit duhet të shprehet qartë në termat e
referencës dhe specifikimet teknike, të cilat 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. Për autoritetin kontraktor është
konsideruar e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron dy sisteme
radiokomunikimi, dy sistem radioalarmi, një sistem kamerash në distancë, një sistem online
vëzhgimi dhe katër transmetues GPS, por nga shqyrtimi i specifikimeve teknike dhe termave
të referencës të hartuara nga ky autoritet, nuk rezulton të jetë dhënë ndonjë informacion lidhur
me përdorimin e sisteme radiokomunikimi, sistem radioalarmi, n sistem kamerash në
distancë, sistem online vëzhgimi transmetues GPS për shërbimin e kërkuar.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndrojnë.
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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 pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security”
sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-72338-0530-2018, me objekt “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambienteve të DRSHTRR
Kukës dhe shoqërim i vlerave monetare në bankë për DRSHTRR Kukës”i ndarë në dy
lote – Marrëveshje Kuadër – me një operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
– me afat 12 muaj”, me fond limit 3,795,000 lekë pa tvsh, publikuar më datë
31.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Kukës.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk,
për procedurën e prokurimit të mësipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
4. Me rishpalljen e procedurës së prokurimit, autoriteti kontraktor të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k
7. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1108 Protokolli, Datë 13.06.2018

NënKryetar
Enkeleda Bega

Nr. 1140 Protokolli, Datë 12.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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