KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 604/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Shpenzime për policinë private”, me
fond limit 15.951.800 lekë (pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 05.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a.

Ankimues:

“AEK Security” sh.p.k

Adresa: Rr. “Ish Kombinati Tekstile, Berat
“Dea Security” sh.p.k.
Adresa: Lagja: “Apollonia” Rr. “Brigada e 11 Sulmuese”
Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a.
Adresa: “Rinas”, Tiranë

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.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Hektor Muçaj, z. Denar Biba
dhe z. Denis Martopullo, shqyrtuan parashtrimet me shkrim të ankimuesve, dokumentacionin
e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi diskutuan 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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.4. 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Albcontrol Sh.a., procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shpenzime për policinë private”, me fond limit
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15.951.800 lekë (pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.11.2014 nga autoriteti
kontraktor, Albcontrol Sh.a.
II.2. Në datën 16.10.2014 operatori ekonomik “AEK Security” shpk pretendon se ka paraqitur
një ankesë ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit.
II.3. Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje.
II.4 Në datën 28.10.2014 operatorit ekonomik “AEK Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
1. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pika 8 e kapacitetit teknik është kërkuar: “Vërtetim
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës shoqëruar dhe me listën emërore, ku jepet
informacion mbi gjendjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 20 (njëzet)
punonjës të Certifikuar për ushtrim profesioni, 5(pesë) armë brezi në bazë të urdhërit 155
datë 29/05/2014 të Ministrit të Brendshëm, grup të gatshëm etj”.
Ky kriter është i paligjshëm dhe bie në kundërshtim me urdhrin 155, datë 29.05.2014 të
Ministrisë së Punëve të Brendshme. [...]
Po ashtu dhe në çertifikatën individuale për ushtrimin e veprimtarisë, përcaktohet se çdo
person i pajisur me çertifikatë, ka për detyrë përdorimin e armëve të zjarrit. [...]
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
2. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pikat 6 dhe 7 tek kapacitetit teknik është kërkuar:
Autorizim për ”Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe Radio
Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008, me zonë mbulimi zonën e
qytetit të Krujës.
Operatori ekonomik të ketë në pronësi ose në përdorim e në funksionim Sallë Operative.
Ekzistenca në funksionimin e Sallës operative të provohet me paraqitjen e vërtetimit të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Durrës. Operatori ekonomik të paraqesë dokument
që vërteton pronësinë e pajisjeve të sallës operative si më poshtë:
- Sistem Marrës Alarmi
- Sistem Radio Komunikimi
- Sistem Vëzhgimi me Kamera
Ndërkohë që në shtojcën “A” “Preventiv” për shpenzimet për një roje në muaj, ku
pasqyrohen në mënyrë të detajuar zërat që duhet të paraqiten nga OE. Në pikën 11, të kësaj
tabele është evidentuar zëri “shpenzime ndërlidhjeje”, ndërsa në asnjë pikë tjetër të kësaj
tabele nuk është evidentuar zëri “sistem vëzhgimi me kamera” dhe “Sistem marrës Alarmi”.
Duke ju referuar tipit të dokumentacionit që lëshon AKEP konform ligjit të mësipërm, ky i
fundit pajis subjektet me Autorizim Individual për sisteme radio private të lëvizshme (PMR),
sisteme të cilat mund të jenë “Radiokomunikim”, ose “Radioalarm”.
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Gjykojmë se AK ose duhet të modifikojë kriterin e vendosur duke hequr kërkesën për
“Sisteme alarmi dhe sisteme kamera në distancë”, ose ta parashikojë si zë më vetë në
preventivin e kërkuar.
3. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pika 14 e kapacitetit teknik është kërkuar:
“Operatoret ekonomik të jenë të Çertifikuar sipas standarteve UNI EN ISO 9001:2008
mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalente me to sipas objektit të kesaj
procedure prokurimi.”
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri si të paligjshëm dhe jo në përputhje me kontratën.
II.5. Në datën 20.10.2014 operatori ekonomik “Dea Security” shpk ka paraqitur një ankesë ku
kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit.
II.6. Në datën 21.10.2014 me anë të shkresës nr. 766/1 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke refuzuar ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor.
II.7 Në datën 29.10.2014 operatori ekonomik “Dea Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
1. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pikat 6 dhe 7 tek kapacitetit teknik është kërkuar:
Autorizim për ”Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe Radio
Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008, me zonë mbulimi zonën e
qytetit të Krujës.
Objekti i prokurimit ndodhet në qytetin e Fushë Krujës. Kërkesa e AK është për qytetin e Krujës.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri si më poshtë:
Autorizim për ”Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe Radio
Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008, me zonë mbulimi qytetin ku
prokurohet:
2. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pika 8 e kapacitetit teknik është kërkuar: “Vërtetim
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës shoqëruar dhe me listën emërore, ku jepet
informacion mbi gjendjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 20 (njëzet)
punonjës të Certifikuar për ushtrim profesioni, 5(pesë) armë brezi në bazë të urdhërit
155 datë 29/05/2014 të Ministrit të Brendshëm, grup të gatshëm etj”.
Ky kriter është i paligjshëm dhe bie në kundërshtim me urdhrin 155, datë 29.05.2014 të
Ministrisë së Punëve të Brendshme. [...]
Po ashtu dhe në çertifikatën individuale për ushtrimin e veprimtarisë, përcaktohet se çdo
person i pajisuar me çertifikatë, ka për detyrë përdorimin e armëve të zjarrit. [...]
Kërkojmë modifikimin ose heqjen e këtij kriteri.
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3. Tek kriteret e veçanta për kualifikim pika 14 e kapacitetit teknik është kërkuar:
“Operatorët ekonomik të jenë të Çertifikuar sipas standarteve UNI EN ISO 9001:2008
mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalente me to sipas objektit të kësaj
procedure prokurimi.”
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri si të paligjshëm dhe jo në përputhje me kontratën.
II.5 Me shkresë nr. 1853/4/1, datë 05.11.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin operatorit ekonomik “AEK Security” sh.p.k, dhe “Dea Security”
sh.p.k., mbi “...Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës shoqëruar dhe me listën
emërore, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 20
(njëzet) punonjës të Certifikuar për ushtrim profesioni, 5(pesë) armë brezi”, Komisioni vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7, pika 2, tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit” (“kapaciteti teknik”), pika 8
autoriteti kontraktor ka përcaktuar që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë, duhet të
depozitojnë:
- Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës shoqëruar dhe me listën emërore, ku
jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 20 (njëzetë)
punonjës të Certifikuar për ushtrim profesioni, 5(pesë) armë brezi në bazë të urdhrit 155
datë 29/05/2014 të Ministrit të Brendshëm, [...].
III.1.2 Në nenin 46 , pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme 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. Në lidhje me aftësinë teknike përcaktohet se: autoriteti
kontraktor mund të kërkojë të provojë se “...operatori ekonomik zotëron 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.”
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III.1.3 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik” i ndryshuar, gërma (c)/ii, pika 3 e Kreut III, përcaktohet në mënyrë të detajuar (ashtu
sikurse është cituar më lart), se çfarë mund të kërkojë autoriteti kontraktor në lidhje me
kapacitetet teknike dhe profesionale.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar në pikën 2, “kapaciteti teknik”,
shtojca 7 e dokumentave standarte të tenderit, në tërësinë e tij nuk është hartuar në përputhje me
rregullat e prokurimit publik. Lidhur me përshkrimin e kriterit “...Operatori ekonomik duhet të
ketë 20 (njëzet) punonjës të Certifikuar për ushtrim profesioni, 5(pesë) armë brezi në bazë të
urdhrit 155 datë 29/05/2014 të Ministrit të Brendshëm”, gjykojmë se ky kriter i përcaktuar nuk
është në përpjestim volumin e kontratës që kërkohet të prokurohet.
Në çertifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë, përcaktohet se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka për detyrë përdorimin edhe
të armës së zjarrit.
Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës shërbimi, jo vetëm e
plotëson këtë kriter, por e ka të detyrueshme përdorimin e armës së zjarrit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se arma konkrete dhe leja përkatëse për përdorimin e kësaj
arme, nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas
çertifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i pajisur
me lejen/çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të detyrueshme
përdorimin e armës së zjarrit.
Për sa mësipër pretendimi i ankimuesve qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “AEK Security” sh.p.k, mbi
modifikimin e kriterit që lidhet me disponimin e “...sistemi Vëzhgimi me kamera dhe sistem
marrës alarmi...”, Komisioni vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor Albcontrol Sh.a, ka kërkuar:
1. Autorizim për ”Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe
Radio Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr. 9918 datë19.05.2008, me zonë
mbulimi zonën e qytetit të Krujës.
2. Operatori ekonomik të ketë në pronësi ose në përdorim e në funksionim Salle Operative.
Ekzistenca në funksionimin e Sallës operative të provohet me paraqitjen e vërtetimit të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Durrës. Operatori ekonomik të paraqesë
dokument që vërteton pronësinë e pajisjeve të sallës operative si më poshtë:
- Sistem Marrës Alarmi
- Sistem Radio Komunikimi
- Sistem Vëzhgimi me Kamera,
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3. Ndërkohë në shtojcën A, është evidentuar një tabelë e titulluar “Preventivi orar”, ku
pasqyrohen në mënyrë të detajuar zërat që duhet të paraqiten nga operatorët ekonomikë,
gjatë përllogaritjes së ofertës së tyre. Në pikën 11, të kësaj tabele është evidentuar zëri
“shpenzime ndërlidhjeje”.
III.2.2. Ligji 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, përcakton në nenin 3, pika 2 të tij, Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe
Postare (AKEP), si “...organin rregullator, i cili mbikqyr kuadrin rregullator, të përcaktuar nga
ky ligj, nga ligji për shërbimin postar, si dhe nga politikat e zhvillimit të fushës së komunikimeve
elektronike dhe shërbimeve postare, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.”
Duke ju referuar tipit të dokumentacionit që lëshon AKEP konform ligjit të cituar më lart, ky i
fundit pajis subjektet me Autorizim Individual për sisteme radio private të lëvizshme (PMR),
sisteme të cilat mund të jenë “Radiokomunikim”, ose “Radioalarm”.
III.2.3. Duke qenë se, autoriteti kontraktor nuk i ka përfshirë në përllogaritjen e fondit limit
sistemin e alarmit, si dhe sistemin e vëzhgimit me kamera, pasi në preventivin e lartpërmendur
vërehet që autoriteti ka përcaktuar në mënyrë ekspilicite vetëm zërin“shpenzime ndërlidhjeje”,
atëherë rrjedhimisht gjykojmë se autoriteti kontraktor ose duhet të modifikojë kriterin e vendosur
duke hequr kërkesën për “sistemin e alarmit dhe sistemin e kamerave në distancë”, ose duhet të
parashikojë si zëra më vete në preventivin e kërkuar edhe “sistemin e alarmit dhe sistemin e
kamerave në distancë”.
Për këto arsye, pretendimi i operatorit ekonomik është i bazuar.

III.3. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk se duhet të
modifikohet kriteri i përcaktuar në shtojcën 7, kapaciteti teknik ku kërkohet autorizim për
radiokomunikim dhe sistem alarmi lëshuar nga AKEP me zonë mbulimi qytetit Krujë, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se;
III.3.1 Në pikën (d), kapaciteti teknik, shtojca 7 e dokumentave standarte të tenderit është
kërkuar “Autorizim për ”Ngritje dhe shfrytëezimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe
Radio Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008, me zonë mbulimi
zonën e qytetit të Krujës”,
III.3.2 Në shtojcën 8, tek Termat e Referencës “Vendndodhja e objektit te kontratës”, Formulari
i njoftimit të kontratës në dokumentat standarte të tenderit është përcaktuar: “Shërbimi që
kërkohet është Ruajtja dhe Sigurimi me Polici Private të armatosur e Godinës së Administratës
dhe e Godinës Operacionale të kompanisë ALBCONTROL-sh.a. me adresë: Aeroporti
Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Rinas ,dhe i Prurësit të Afërt, Nikël, Krujë”.
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III.3.3 Në nenin 46 pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese. Në lidhje me aftësinë teknike përcaktohet se: autoriteti
kontraktor mund të kërkojë, të provojë se operatori ekonomik zotëron 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.
III.3.4 Gjithashtu dhe në gërmën (c)/ii, pika 3 e Kreut III, e Vendimit të Këshillit të Ministrave
nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet në mënyrë të
detajuar se çfarë mund të kërkojë autoriteti kontraktor ne lidhje me kapacitetet teknike dhe
profesionale:
Licencat profesionale për realizimin e punimeve, objekt i kontratës;
Kualifikimet, arsimore dhe profesionale, të stafit përgjegjës për drejtimin e punëve;
Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik dhe për numrin e stafit drejtues
deri në tri vitet e fundit;
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, për të përmbushur kontratën.
Kriteret për kualifikim duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngusht me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.

Komisioni gjykon se në rastin konkret autoriteti kontraktor Albcontrol Sh.a, ka përcaktuar që
shërbimi i ruajtjes së objekteve do të kryhet në objektet e institucionit duke e specifikuar
vendndodhjen në qytetin e Fushë Krujës.
Kriteri i vendosur nga autoriteti për liçencë për ngritje dhe shfrytëzim të sistemit të pavarur
radiokomunikimi dhe alarmit ku të përfshihet qyteti Krujë është i ekzagjeruar dhe jo në
proporcion me objektin e kontratës, pasi shërbimi do të kryhet vetëm në qytetin e Fushë Krujës
dhe nuk është e nevojshme që operatorët ekonomikë të jenë të pajisur me autorizim për
radiokomunikim dhe alarm ku të përfshihet zona dhe qytetet e tjera, në të cilat nuk kemi objekte
të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk qëndron dhe kriteri
duhet të modifikohet.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit “AEK Security” sh.p.k., dhe “Dea Security” sh.p.k.,
mbi “...detyrimin për paraqitjen e çertifikatës EN-ISO 9001:2008”, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
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III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 14
(“Kapaciteti teknik”), është kërkuar:
“Operatorët ekonomikë të jenë të Çertifikuar sipas standarteve UNI EN ISO 9001:2008 mbi “
Sistemet e menaxhimit te cilësisë” ose ekuivalente me to sipas objektit të kësaj procedure
prokurimi.”
III.4.2. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian ose
ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të
kandidatit ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.4.3. Veprimtaria e shoqërive të ruajtjes licencohet në bazë të legjislacionit përkatës në fuqi, ku
janë përcaktuar dhe sanksionuar qartë organet shtetërore të posaçme për ndjekjen dhe
monitorimin e këtyre shoqërive.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vendosja e kritereve të kësaj natyre, nuk është në
përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës, pasi shërbimi objekt i prokurimit
garantohen edhe nga kriteret e tjera, të cilat përcaktohen qartazi në legjislacionin pë organizimin
dhe funksionimin e sh.r.s.f-ve, dhe rregulloreve përkatëse.
Gjithashtu theksojmë se kriteri i mësipërm nuk është në frymën e nenit 1 të LPP-së, qëllimi i të
cilit është rritja e eficencës në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore, sigurimi i mirëpërdorimit të fondeve publike dhe ulja e shpenzimeve proceduriale,
nxitja e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, nxitja e konkurencës
ndërmjet operatorëve ekonomikë, trajtimi i barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit si dhe sigurimi i integritetit, besimit publik
dhe transparencës në procedurat e prokurimit publik.
Bazuar në arsyetimin e mësipërm gjykojmë se, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhet të
parashikohen kritere të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe
trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, pretendimi i ankimuesve qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së 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 operatorët ekonomikë, “AEK Security” sh.p.k., dhe
“Dea Security” shpk, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shpenzime per policine private”, me fond limit 15.951.800 lekë (pa TVSH), i
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Albcontrol
Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “AEK Security” sh.p.k. dhe “Dea Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1721 Prot; Datë 28.10.2014;
Nr. 1724 Prot; Datë 29.10.2014;

Anëtar
Vilma Kadesha

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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