KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 149/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto
Security” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me Nr. REF-22028-01-22-2016, me objekt: “Ruajtja
dhe sigurimi i godinës së Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit
dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit me roje
civile”, me fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Inspektoriati i
Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave për kualifikimin e operatorëve ekonomikё “Myrto
Security” sh.p.k “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni
Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus Security”
sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, nga procedura e mësipërme e prokurimit.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k
Lagja “Kastrioti”, Rr. “Brigada 11 Sulmuese”, Godina e
Albtelecom
Fier

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë
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Autoriteti kontraktor:

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesave
Tiranё

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 miratimin e rregullave të
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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e 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, i cili
i ka refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Inspektoriati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Ruajtja
dhe sigurimi i godinës së Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesit me roje civile”, me fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH)., zhvilluar
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II.2. Në datën 01.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 05.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1. “Myrto Security”
2. “Ales”
3. “Aulona Pol 1”
4. “Eurogjici Security”
5. “Firdeus Security”
6. “Global Security”
7. “Leksi Security”
8. “NSS”
9. “Nazeri 2000”
10. “Oktapus”
11. “Snajper Security”
12. “Toni Security”
13. “Alb Guardia”
14. “Start 2000”
15. “Internacional Security Albania”
16. “Klaron”
17. “Trezhnjeva”
18. “Dea Security”
19. “Safe”
20. “Arbana Sh.A”
21. “Çullhaj”
22. “Velaj”

2.236.563,5 lekë, skualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekë, kualifikuar
2.243.494 lekё, kualifikuar
2.243.494 lekё, kualifikuar
2.243.494 lekё, kualifikuar
2.243.494 lekё, kualifikuar
2.243.494 lekё, kualifikuar
2.243.494,27 lekё, kualifikuar
2.244.511 lekё, kualifikuar
2.250.224,48 lekё, kualifikuar
2.250.224,48 lekё, skualifikuar
2.250.224,48 lekё, kualifikuar
2.250.224,48 lekё, kualifikuar
2.250.224,48 lekё, kualifikuar
2.250.850,41 lekё, kualifikuar
s’ka dokumentacion
s’ka dokumentacion

Operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “oferta e paraqitur
rezultoi tё ishte nёn koston ligjore dhe konkretisht duke mosrespektuar Urdhёrin e Ministrit
tё Brendshёm nr.3644, datё 07.12.2001 “Pёr aplikimin e tarifave nё kryerjen e shёrbimit
ndaj tё tretёve.”
II.4. Në datën 11.02.2016 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. […] Ju bёjmё me dije se legjislacioni “Pёr armёt” ka ndryshuar. Nё ligjin nr.
74/2014 “Pёr armёt”, miratuar mё 10.07.2014, e qё aktualisht ёshtё nё fuqi,
parashikohet ndёr tё tjera, edhe e drejta e pronёsisё mbi armёt e kategorisё “B4”
edhe pёr personat juridikёqё kanё objekt tё aktivitetit atё tё sigurisё fizike. Kjo
sanksionohet nё nenin7, nenin 8/2 gёrma “b” e vijues tё ligjit nr.74/2014 tё
sipёrcituar.Pra personat fizike e juridikёqё ushtrojnё aktivitetin e ruajtjes dhe tё
sigurisё fizike, kanё tё drejtё qё nё funksion tё ushtrimit tё aktivitetit, tё kenё nё
pronёsi armё zjarri, kundrejt aplikimittё procedurave dhe dokumentacionit pёrkatёs
tё sanksionuar nё ligjin e sipёrcituar dhe aktet nёnligjore nё zbatim tё tij. Referuar
sa mё sipёr, shoqёria “Myrto Security” sh.p.k, nё funksion tё aktivitetit qё ushtron,
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pas plotёsimit tё dokumentacionit pёrkatёs dhe aplikimit pranё Drejtorisё sё Policisё
sё Shtetit ёshtё autorizuar prej kёtij tё fundit pёr blerje armё zjarri (armё brezi dhe
armё krahu) dhe aktualisht kemi nё pronёsi armё sipas autorizimeve tё lёshuara.
Dokumentacionin e pronёsisё sё armёve, pёr kёtё qёllim, e kemi ngarkuar si pjesё tё
ofertёs qё kemi paraqitur nё datёn 01.02.2016.
Si bazё ligjore tё skualifikimit, nga KVO-ja citohet Urdhёri i Minsitrit tё Brendshёm
nr. 3644, datё 07.12.2001 si dhe Udhёzimi i pёrbashkёt i APP-sё dhe KPP-sё datё
01.04.2015.
Ju sjellim nё vёmёndje se Urdhёri nr. 3644, datё 07.12.2001 referon rastet kur
armёt e zjarrit merren nё pёrdorim nga Drejtoria e Policisё sё Qarkut dhe pёr kёtё
marrje nё pёrdorim nga tё tretёt paguhen tarifat fikse pёrkatёse. Sqarojmё se pёr
armёt nё pronёsi nuk paguhen tarifa vjetore pranё Drejtorisё sё Policisё sё Qarkut,
pёr rrjedhojё nё ofertёn qё kemi paraqitur nuk i kemi parashikuar shpenzimet pёr
armatim sipas tarifave tё pёrcaktuara nё Urdhёrin nr. 3644, datё 07.12.2001, pasi
nёse do tё shpallemi fitues, nё pёrmbushje tё detyrimeve tё kontratёs (kryerjes sё
shёrbimit) do tё vёmё nё dispozicion armёt qё kemi nё pronёsi.”
II.4.1. Nё datёn 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 23.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 11.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar të mbetet i skualifikuar operatori ekonomik
“Myrto Security” sh.p.k si dhe duke kundërshtuar kualifikimin e shoqërive “Global
Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni
Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, nga procedura e mësipërme e prokurimit pasi:
1. Shoqëria “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ofertë nën koston ligjore.
2. Shoqëritë “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,
“Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol
1” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, nuk kanë paraqitur preventivin dhe analizën e kostos, sic
është kërkuar në dokumentat e tenderit.
3. Shoqëritë “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,
“Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol
1” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, nuk përmbushin kërkesën për “Vërtetim nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë, ku ofertuesi të ketë jo më pak se 10 punonjës, grup të
gatshëm, një përgjegjës shërbimi dhe sallë operative të verifikueshme”. Këto shoqëri
nuk kanë përgjegjës, grup të gatshëm dhe sallë operative.
II.5.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën e tij.
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II.5.2. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka depozituar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 01.03.2016 edhe në datën 04.03.2016 janë protokolluar në Komisionin e
Prokurimit Publik me nr. 307/2 prot., e nr. 377/2 prot., shkresat e autoritetit kontraktor nr.
631/1 prot., datë 01.03.2016 dhe nr. 732/1 prot., datë 04.03.2016 ku jepet informacion lidhur
me trajtimin e ankesave dhe zhvillimin e procedurës së prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security”
sh.p.k sipas të cilës oferta e paraqitur nga kjo shoqëri rezultoi tё ishte nёn koston ligjore
dhe konkretisht duke mosrespektuar Urdhёrin e Ministrit tё Brendshёm nr.3644, datё
07.12.2001 “Pёr aplikimin e tarifave nё kryerjen e shёrbimit ndaj tё tretёve, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, rezulton se
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“SHËNIM: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin
Preventivin mujor te shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete sipas
legjislacionit ne fuqi. Autoriteti kontrator do te skualifikoje te gjithe operatoret qe kane
paraqitur vlerat e zerave te lartpermendur ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.
Sipas shtojcës 9 “Specifikimeve teknike”, parashikohet:
Shërbimet do të kryhen për 24 orë me roje në: Godinën e Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (një vend roje) me
adresë: Rruga ”Reshit Çollaku”, Tiranë.
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesavet
do të ruhet nga roje private (një vend roje), për 24 orë; ditën e Shtunë dhe ditën e Dielë
plus festat zyrtare sherbimi do të kryhet pa ndërprerje 24 orë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, mjete
komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
Ruajtja dhe Sigurimi i Godinës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave me Roje Objekti për 24 orë, 7 ditë të javës.
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Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurimit te godines se
ILDKPKI-se me roje
objekti 24 ore per
periudhen 01 Mars - 31
Dhjetor 2016

Periudha në
dite

306 dite

Nr. Rojeve

Nr.i
Vendrojeve

5 roje

1

Turnet/Ve
ndroje
(T1+T2+
T3) 7ditë
ne jave

Afatet e ekzekutimit:
Shërbimi do të kryhet për periudhën 01 Mars – 31 Dhjetor 2015.
Ndërsa sipas shtojcën 12 “Termat e referencës”, roja ka për detyrë:
-

-

-

-

-

-

Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi dhe me kartën e
identitetit personal.
Rojet gjatë shërbimit duhet të zbatojnë me korrektësi të gjitha rregullat dhe etikën e
komunikimit.
Gjatë shërbimit roja duhet të respektojë rregullat e sigurimit teknik në përdorimin e
armëve.
Të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokumentin përkatës.
Para marrjes së shërbimit, kontrollon objektin në prezencë të rojes dorëzuese dhe për
çrregullimet e konstatuara njofton përgjegjësin e rojeve, duke bërë shënimet
përkatëse në librin e shërbimit.
Të kujdeset për ndriçimin e jashtëm të objektit duke vënë në dijeni përgjegjësin e tij.
Në rast zjarri merr masa për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrfikëset.
Të kërkojë nga shtetasit dhe punonjësit të zbatojnë rregullat e brendshme të objektit.
Roja gjate kohes se sherbimit duhet te karakterizohet nga sjellja qytetare ne
komunikim me personat.
Rojes, gjate kohes se sherbimit i ndalohet te pije pije alkolike, te fleje, te bisedoje me
njeres te jashtem.

III.1.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.1.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të
kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet
e shtatë) lekë”.
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III.1.4. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të
kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.
III.1.5. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit,
duke filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015
“Pёr kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe
sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.6. Referuar ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
në nenin 34, parashikohet shprehimisht:
1. 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.
2. 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.1.7. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria
private e sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim
dhe pajisje të shërbimit, si më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.1.8. Referuar ligjit 74/2014, datë 10.07.2014 “Për armët”, neni 5 “Kategorizimi i
armëve” parashikon shprehimisht se: “1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
[...]
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël
se 28 cm; (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
mbajnë më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen,
me ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të
gjatë deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7);
[...];”
Gjithashtu, në nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
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“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:
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.1.9. Në interpretim të dispozitave ligjore sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se legjislacioni në fuqi për armët, lejon dhe i jep shprehimisht të drejtën e blerjes së
armës cdo personi fizik apo juridik përfshirë, këtu edhe cdo operator ekonomik pjesmarrës
në procedurat e prokurimit të drejtën për të pasur në pronësi të tij armatim për kategoritë e
armëve të përcaktuara/lejuara në ligj. Në rastin konkret operatorët ekonomikë të cilët kanë
provuar me anë të dokumentacionit konkret se disponojnë në pronësi të tyre armatim në
përmbushje të kapaciteteve teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, nuk duhet të
përfshijnë koston ligjore të pranuar të armatimit gjatë përllogaritjes së ofertave të tyre pasi
ata tashmë nuk i kanë në përdorim këto armë e rrjedhimisht nuk kanë detyrimin të paguajnë
tarifat ligjore për përdorimin e tyre kundrejt strukturave përkatëse.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kosto e armatimit nuk do të përllogaritet për
operatorët ekonomikë, të cilët provojnë me anë të dokumentacionit konkret se disponojnë
armatim në pronësi të tyre, në analogji me qëndrimin e mbajtur në mënyrë koherente nga
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KPP lidhur me shpenzimet operative për uniformat, ndërlidhje, etj., për të cilat operatorët
ekonomikë kanë ngritur pretendimin se i kanë në pronësi të tyre duke mos u konsideruar në
asnjë rast si pjesë përbërëse e kostos mujore për përllogaritjen e ofertave.
III.1.10. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, në drejtim të
disponueshmërisë së kapacitetit teknik në lidhje me armatimin, operatori ekonomik “Myrto
Security” ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:






Autorizim “Për blerje arme zjarri”, nr. 7237/3 prot., datë 30.12.2015, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit;
Autorizim “Për blerje arme zjarri”, nr. 7237/5 prot., datë 30.12.2015, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit;
Kontratë shit-bjerje datë 26.10.2015, lidhur me shoqërinë “Rogat Security” sh.p.k.;
Faturë Tatimore nr. 482, datë 26.10.2015;
Njoftim Debitimi datë 05.11.2015;”

III.1.11. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të
kryera, konstaton se oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, në
total është në koston e lejuar ligjore pasi, është përllogaritur në përputhje me detyrimet e
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për
turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 % e rrjedhimisht
mjafton për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё
ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Përsa i përket pretendimit se shoqëria “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ofertë
nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron gjykimit të dhënë në pikën III.1
të arsyetimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.2.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqëritë
“Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus
Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, nuk kanë
paraqitur preventivin dhe analizën e kostos, sic është kërkuar në dokumentat e tenderit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.2.1. Në dokumentat e tenderit të publikuara në sistemin elektronik të prokurimeve,
shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, është parashikuar si më poshtë:
“Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin mujor
te shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete sipas legjislacionit ne fuqi.
Autoriteti kontrator do te skualifikoje te gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave
te lartpermendur ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.”
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III.2.2.2. Nga verifikimet e kryera në ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë objekt
ankimimi, rezulton se shoqëritë “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Leksi
Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, kanë paraqitur dokumentacion në përputhje me kërkesën e autoritetit kontraktor.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.2.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se: Shoqëritë
“Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus
Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, nuk përmbushin
kërkesën për “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku ofertuesi të ketë jo më
pak se 10 punonjës, grup të gatshëm, një përgjegjës shërbimi dhe sallë operative të
verifikueshme”. Këto shoqëri nuk kanë përgjegjës, grup të gatshëm dhe sallë operative,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, paragrafi i
parë, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane, ku ofertuesi te kete jo me pak se: 10
punonjës, grup te gatshem, 1 pergjegjes sherbimi dhe salle operative, te verifikueshme.”
III.2.3.2. Nisur nga pretendimet e ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik mori në
shqyrtim ofertat e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security”
sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Toni Security”
sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Aulona Pol 1”
sh.p.k, dhe “NSS” sh.p.k.
Nga ky shqyrtim rezultoi se:
1. shoqëria “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 45/214 prot., datë
16.12.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
2. shoqëria “Ales” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 53/158 prot., datë 15.12.2016,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
3. shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 35/423 prot., datë
16.11.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
4. shoqëria “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 148/37 prot., datë
11.11.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
5. shoqëria “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 96/279 prot., datë
17.11.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
6. shoqëria “Leksi Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 295/107 prot., datë
03.11.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë,
7. shoqëria “Firdeus Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 99/273 prot., datë
09.10.2015, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë;
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8. shoqëria “Oktapus” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 90/685 prot., datë 15.12.2015,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
9. shoqëria “NSS” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 172 prot., datë 06.01.2016,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
Nëpërmjet vërtetimeve të mësipërme provohet se këto shoqëri kanë grup të gatshëm,
përgjegjës shërbimi dhe sallë operative në përputhje me kërkesën e autoritetit kontraktor.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndrojnë.
Përsa i përket shoqërive “Global Security” dh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k rezulton se:
1. Shoqëria “Global Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 188/9 prot., datë
20.01.2016, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
2. Shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. 325/2 prot., datë
21.01.2016, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
Nga shqyrtimi i këtyre vërtetimeve rezulton se nuk jep informacion për përgjegjës shërbimi
dhe grup të gatshëm.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi i
godinës së Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesit me roje civile”, me fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Inspektoriati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, sipas arsyetimit në
pikën III.1 e në vijim.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtë ofertues.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Global Security” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k, duke i skualifikuar
kёta ofertues.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
11

6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 307 Protokolli,
Datë 23.02.2016

Nr. 377 Protokolli
Datë 26.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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