KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 86/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-6559901-23-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Lezhë” me fond limit 1,781,000 lekë pa tvsh, e parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.

Ankimues:

“Lama” sh.p.k
Lagjia nr.4 Kurbin
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.8, H.10, Ap.3 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Bulevardi kryesor i qytetit, pranë Albtelekomit, Lezhë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të 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. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatorët ekonomikë ankimues 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.2. 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”;
I.3. Operatori ekonomik “Lama” sh.p.k ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, ndërsa operatori ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65599-01-23-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”
me fond limit 1,781,000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
II.2. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “Lama sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

AK në DT pika 2.2 ka kërkuar: Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të
realizuar në vitet 2013,2014.2015. Kopje të certifikuara të bilancit të vitit
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2013,2014,2015 të paraqitura dhe të konfirmuara në Tatim Taksa. Sjellim në vëmendje
të Njësisë se viti 2013 është viti i katërt i fundit dhe jo i treti sikundër parashikon ligji.
-

AK në DT ka kërkuar ........ Të urdhërit të Ministrit të Rendit Publik nr.3644 datë
07.12.2011. Rekomandimin e përbashkët të APP dhe KPP “Mbi zhvillimin e
procedurave të ruajtjes me SHPSF datë 01.04.2015. Sjellim në vëmëndje të Njësisë se
me hyrjen në fuqi të ligjit 74/2014 “Për armët” me udhëzimin nr.264/1 datë 06.06.2015
Ministri i Punëve të Brendshme dhr Financave kanë miratuar tarifat përkatëse/të reja
për veprimtarinë me armë. Gjithashtu rekomandimi i APP i referohet akteve ligjore që
tani janë të shfuqizuara. Njësia e Prokurimit për plotësimin e këtij kriteri nuk duhet të
kishte marrë si referencë akte ligjore të shfuqizuara.

-

AK në DT 2.3. pika 8 ka kërkuar: Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në
funksionim Qendrën e Kontrollit të Shërbimit (24 orësh) Udhëzimi nr.157 datë
01.04.2015 Kreu V gërma C pika 5/f citon “Shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga
punonjësi i shërbimit (operatori) 24 orë në 24. Njësia e prokurimit në përllogaritjen e
zërave të preventivit nuk ka marrë në konsideratë koston për pjesën takuese të kësaj
kontrate për pagat e burimeve njerzore që mbulojnë këtë shërbim.

-

AK në DT 2.3. pika 10 ka kërkuar “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim
performance të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë. Vërtetimi duhet të jetë
për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016. Referuar specifikës së shërbimit njësia nuk ka
qenë e saktë në përkufizimin e kriterit performancë duke e cilësuar si kapacitet statik dhe
jo në ndryshim duke kërkuar lëshimin e këtij dokumenti në një afat të kaluar i cili nuk
mund të pasqyrojë këto kapacitete në momentin e hapjes së ofertave.

-

AK në DT 2.3 pika 12 AK ka kërkuar “Operatori ofertues duhet të disponojë automjete
në emër të shoqërisë në pronësi apo të marra me qera për ndërhyrje në raste
emergjente. Njësia e Prokurimit njeh situatën raste emergjente dhe disponibilitetin e
mjeteve por nuk specifikon prezencën e burimeve njerzore në këto mjete përcaktimin e
tyre sipas udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të MB.

-

AK në DT 2.3 pika 4 ka kërkuar: Autorizim individual për operatorin i lëshuar nga
AKEP për radikomunikim ku të përfshihet qyteti i Lezhës zonë në të cilën operatori
ekonomik konkuron si dhe të paraqesë pagesën për likuidimin e detyrimeve financiare
ndaj AKEP. Për vitin 2016. (faturat). Ndërsa në pikën 8 kërkon “Operatori ekonomik të
ketë në pronësi dhe në funksionim Qendrën e Kontrollit 24 orërshe. Në Udhëzimin
nr.157 datë 01.04.2015 Kreu V gërma B pika 4 citon: Qendra e Kontrollit të jetë e
pajisur me sistem ndërlidhës e radikomunikim dhe radioalarm të cilat bëjnë të mundur
marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të radiondërlidhjes
pranë cdo objekti në ruajtje. Njësia e Prokurimit është kontradiktore në kërkesat e saj
duke mos patur të qartë se QKSH duhet të disponojë të 2 sistemet e ndërlidhjes cka e
detyron njësinë të përshatëse mënyrën e kërkimit të të autorizimit të AKEP.
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-

AK në DT shtojca 8 përcakton “Të dhënat për shërbimin e kërkuar”.

-

Vendroja për Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Lezhe, Adresa: Bulevardi kryesor i qytetit
Lezhe, 1 (një) vendroje, për turne të para, turne të dyta dhe turne të treta për dite
festash zyrtare, dhe për dite të zakonshme pune, turne të dyta dhe turne të treta.
Numri i rojeve të jetë 3.6 roje , për turne të para, turne të dyta dhe turne të treta për
ditë festash zyrtare, dhe për dite të zakonshme pune, turne të dyta dhe turne të treta.
Sqarim: Në ofertë të paraqiten ne menyre te detajuar (ne vlere/lek) të gjitha shpenzimet
e përgjithshme, për uniformat (veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj),
shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnin e dyta , shtesat mbi pagën
për turnin e tretë , sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet
fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 3.5 roje , me 1 (një) vendroje, për turnet e
para, për turne të dyta dhe për turne te treta per dite festash zyrtare, dhe për dite të
zakonshme punë në turne të para, turne të dyta dhe turne te treta, në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Lezhë.
Kërkimi i një numri të ndryshëm të punonjësve të shërbimit sjell konfuzion tek operatorët
e mundshëm në përgatitjen e ofertave.

-

-

Nr
1.

AK në DT shtojca 10 përcakton:
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit Gjyqësor
Lezhe nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe
Festave Zyrtare, edhe gjatë muajit gusht (lejes vjetore).
Objekti i Prokurimit

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të Gjykatës se Rrethit
Gjyqësor Lezhë

Periudha në muaj

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

9.8 muaj

3.6

1

-

Ndërsa në Njoftimin e Kontratës kërkohet : 2.3. Kohëzgjatja e kontratës në muaj 9.8 ose
299 ditë. Me një përllogaritje të thjeshtë duhen 3.7 roje. Njësia e prokurimit duhet të
kishte marrë në konsideratë legjislacionin e punës neni 92 pikat 1 dhe 2 ku citohet
“Kohëzgjatja e pushimeve javore të paguara jo më pak se 4 javë kalendarike.

-

AK në DT Njoftimi i Kontratës citon “Fondi Limit 1,718,000 lekë pa tvsh ose 2,137,200
lekë me tvsh. Fondi limit referuar kërkesave të DST është përcaktuar më i ulët se kostoja
minimale.Njësia e prokurimit me këtë metodë përllogaritje të fondit limit megjithse në
DT kërkon zbatimin e dispozitave ligjore i detyron ofertuesit e mundshëm gjatë hartimit
të ofertave të bien në paligjshmëri.

II.3. Në datën 01.02.2017, me shkresën nr. 120/2 prot, operatori ekonomik ankimues “Lama”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
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II.4. Në datën 07.02.2017 pala ankimuese “Lama” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
-

AK në DT pika 2.3 7 ka kërkuar ............të urdhërit të Ministrisë së rendit Publik 3644
datë 07.12.2001. Rekomandimin e përbashkët APP e KPP “Mbi zhvillimin e
procedurave të ruajtjes me SHPSF datë 01.04.2015 etj. Me hyrjen në fuqi të ligjit
74/2014 “Për armët me udhëzimin nr.264/1 datë 06.06.2015 Ministri i Punëve të
Brendhsme dhe Finacave kanë miratuar tarifat përkatëse /të reja për veprimtaritë me
armë. Për pasojë me ndryshimet në legjislacion AK mund ti referohet udhëzimit të
përbashkët datë 01.04.2015 vetëm pjesërisht dhe jo të orjentojë gabimisht OE. Në
referim të nenit 23 të LPP AK ka detyrë të orjentojë drejt OE, të jetë e qartë në kërkesat
e saj në mënyrë që ofertat e tyre të jenë të sakta, ligjore dhe konkurruese.

-

AK në DT 2.3. pika 8 ka kërkuar: Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në
funksionim Qendrën e Kontrollit të Shërbimit (24 orësh) Udhëzimi nr.157 datë
01.04.2015 Kreu V gërma C pika 5/f citon “Shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga
punonjësi i shërbimit (operatori) 24 orë në 24. Njësia e prokurimit në përllogaritjen e
zërave të preventivit nuk ka marrë në konsideratë koston për pjesën takuese të kësaj
kontrate për pagat e burimeve njerzore që mbulojnë këtë shërbim.

-

AK në DT 2.3. pika 10 ka kërkuar “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim
performance të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë. Vërtetimi duhet të jetë
për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016. Referuar specifikës së shërbimit njësia nuk ka
qenë e saktë në përkufizimin e kriterit performancë duke e cilësuar si kapacitet statik dhe
jo në ndryshim duke kërkuar lëshimin e këtij dokumenti në një afat të kaluar i cili nuk
mund të pasqyrojë këto kapacitete në momentin e hapjes së ofertave.

-

AK në DT 2.3 pika 12 AK ka kërkuar “Operatori ofertues duhet të disponojë automjete
në emër të shoqërisë në pronësi apo të marra me qera për ndërhyrje në raste
emergjente. AK njeh situatën raste emergjente dhe disponibilitetin e mjeteve por nuk
specifikon prezencën e burimeve njerzore në këto mjete përcaktimin e tyre sipas
udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të MB, pra AK kërkon një shërbim me standarte duke
kërkuar praninë e forcave të OE në rast situate urgjente por nuk sqaron se si duhet të
vërtetohet kjo dhe të kërkojë referenca nga institucionet përkatëse (DVP) si organi
shtetëror i vetëm që certifikon këto kapacitete.

-

AK në DT 2.3 pika 4 ka kërkuar: Autorizim individual për operatorin i lëshuar nga
AKEP për radikomunikim ku të përfshihet qyteti i Lezhës zonë në të cilën operatori
ekonomik konkuron si dhe të paraqesë pagesën për likuidimin e detyrimeve financiare
ndaj AKEP. Për vitin 2016. (faturat). Ndërsa në pikën 8 kërkon “Operatori ekonomik të
ketë në pronësi dhe në funksionim Qendrën e Kontrollit 24 orërshe. Në Udhëzimin
nr.157 datë 01.04.2015 Kreu V gërma B pika 4 citon: Qendra e Kontrollit të jetë e
pajisur me sistem ndërlidhës e radikomunikim dhe radioalarm të cilat bëjnë të mundur
marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të radiondërlidhjes
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pranë cdo objekti në ruajtje. Njësia e Prokurimit është kontradiktore në kërkesat e saj
duke mos patur të qartë se QKSH duhet të disponojë të 2 sistemet e ndërlidhjes cka e
detyron njësinë të përshatëse mënyrën e kërkimit të të autorizimit të AKEP.
-

Ndërsa në Njoftimin e Kontratës kërkohet : 2.3. Kohëzgjatja e kontratës në muaj 9.8 ose
299 ditë. Me një përllogaritje të thjeshtë duhen 3.7 roje. Njësia e prokurimit duhet të
kishte marrë në konsideratë legjislacionin e punës neni 92 pikat 1 dhe 2 ku citohet
“Kohëzgjatja e pushimeve javore të paguara jo më pak se 4 javë kalendarike.

-

AK në DT Njoftimi i Kontratës citon “Fondi Limit 1,718,000 lekë pa tvsh ose 2,137,200
lekë me tvsh. Fondi limit referuar kërkesave të DST është përcaktuar më i ulët se kostoja
minimale. Njësia e prokurimit me këtë metodë përllogaritje të fondit limit megjithse në
DT kërkon zbatimin e dispozitave ligjore i detyron ofertuesit e mundshëm gjatë hartimit
të ofertave të bien në paligjshmëri.

II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 171 prot., datë 10.02.2017, protokolluar me tonën me nr.189/2 datë
14.02.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.6. Në datën 03.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.),
shtojca për modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me Nr. REF-65599-01-23-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë” me fond limit 1,781,000 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Lezhë.
II.7. Në datën 07.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kritereve të publikuara në shtojcën e
sipërcituar me argumentat si më poshtë:
-

Në datën 03.02.2017 shoqëria jonë u njoh me shtojcën e publikuar nga autoriteti
kontraktor. Me anë të shkresës nr.162 prot datë 07.02.2017 shoqëria jonë iu drejtua me
ankesë AK-së dërguar në rrugë postare. AK nuk na ka kthyer përgjigje. Në njërën prej
pikave të modifikuara autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim performance të lëshuar gjatë vitit 2017 dhe ose......vërtetimi duhet të
përmbajë të dhëna për numrin e punonjësve të certifikuar, llojin e
armatimit.......Shoqëria jonë gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin
sa më sipër për llojin e armatimit duke hequr këtë kriter nga vërtetimi i lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë pasi armët mund të vërtetohen në mënyra të tjera.

II.8. Në datën 21.02.2017 pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
III
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Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k se “AK në DT pika
2.3 7 ka kërkuar ............të urdhërit të Ministrisë së rendit Publik 3644 datë 07.12.2001.
Rekomandimin e përbashkët APP e KPP “Mbi zhvillimin e procedurave të ruajtjes me SHPSF
datë 01.04.2015 etj. Me hyrjen në fuqi të ligjit 74/2014 “Për armët me udhëzimin nr.264/1 datë
06.06.2015 Ministri i Punëve të Brendshme dhe Finacave kanë miratuar tarifat përkatëse /të
reja për veprimtaritë me armë. Për pasojë me ndryshimet në legjislacion AK mund ti referohet
udhëzimit të përbashkët datë 01.04.2015 vetëm pjesërisht dhe jo të orjentojë gabimisht OE. Në
referim të nenit 23 të LPP AK ka detyrë të orjentojë drejt OE, të jetë e qartë në kërkesat e saj në
mënyrë që ofertat e tyre të jenë të sakta, ligjore dhe konkurruese” Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 7 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurmit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizën e kostos për një roje .Operatori
ekonomik duhet të paraqesë analizën e kostos për një roje duke u mbështetur ne ligjin
nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, të nenit 81 të ligjin nr. 7961, datë
12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së Shqiperise” (i ndryshuar), të VKM-së nr. 511,
datë 24.10.2002 “Për kohezgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore”, të
VKM-së nr. 573, date 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
të Urdhërit të Ministrisë së Rendit publik nr 3644, datë 07.12.2001. Rekomandimin e
përbashket APP e KPP”Mbi zhvillimin e proçedurave të ruajtjes me SHPSF” datë
01.04.2015 etj. Operatorët të cilët nuk përmbushin këtë kriter përbëjnë shkak për
skualifikim. Operatoret ekonomike duhet të respektojne të gjitha detyrimet ligjore të
përcaktuara në ligjin nr.75/2014. Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157,
datë 01.04.2015 dhe të akteve nënligjore që rrjedhin në zbatim të tyre.
III.1.2. 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”.
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III.1.3. 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.1.4. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i armëve”
parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se
28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi
private e shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në
përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
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:
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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.1.5. 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 provojnë 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 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.
Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë
ndryshimet e fundit ligjore lidhur me legjislacionin sektorial për shërbimin privat të sigurisë
fizike si dhe Ligjit 74/2014 për Armët i cili u jep mundësi cdo operatori ekonomik të shërbimit të
sigurisë dhe ruajtjes fizike të disponojë armatimin në pronësi të tij. Në këtë kuptim Komisioni
gjykon se autoriteti kontraktor nuk mund ti referohet Urdhërit të Ministrit të Rendit publik
nr.3644, datë 07.12.2001 pasi është një akt i shfuqizuar tashmë. Gjithashtu sa i takon
rekomandimit të APP dhe KPP datë 01.04.2015 i cili ka dalë para ndryshimeve të fundit ligjore në
momentin kur ende përllogariteshin kosto armatimi e rrjedhimisht nuk duhet të merret në
konsideratë për këtë pjesë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k se “AK në DT 2.3.
pika 8 ka kërkuar: Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qendrën e
Kontrollit të Shërbimit (24 orësh). Udhëzimi nr.157 datë 01.04.2015 Kreu V gërma C pika 5/f
citon “Shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga punonjësi i shërbimit (operatori) 24 orë në
24. Njësia e prokurimit në përllogaritjen e zërave të preventivit nuk ka marrë në konsideratë
koston për pjesën takuese të kësaj kontrate për pagat e burimeve njerzore që mbulojnë këtë
shërbim” Komisioni i Prokurmit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 8 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi pëcaktohet kriteri si më poshtë:
- Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qëndrën e Kontrollit të
Shërbimit (24 orëshe). Ekzistenca dhe funksionimi i saj të provohet me paraqitjen e
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vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore Policisë Lezhë për vitit 2017 kjo konform
ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” dhe
Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015. Autoriteti
Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit në terren të disponueshmërisë së këtij
kapaciteti.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, rashikohet 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”;
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.2.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të SHPSF-së”, pika 1 është përcaktuar: “Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit
privat të sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër
kontrolli, ku të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e
shoqërisë.”
III.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka hartuar kriterin e
sipërcituar në përputhje të plotë me dispozitat ligjore në fuqi. Komisioni gjykon se në rastin
konkret ankimuesi nuk ka ngritur pretendime që lidhen me heqjen apo modifikimin e këtij kriteri
por lidhur me pagat e burimeve njerzore për operatorët e qendrës së kontrollit e cila në thelb nuk
ka të bëjë me kriterin e kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretndimin e operatorit ekonomi ankimues “Lama” sh.p.k se “AK në DT 2.3 pika
12 AK ka kërkuar “Operatori ofertues duhet të disponojë automjete në emër të shoqërisë në
pronësi apo të marra me qera për ndërhyrje në raste emergjente. Njësia e Prokurimit njeh
situatën raste emergjente dhe disponibilitetin e mjeteve por nuk specifikon prezencën e burimeve
njerzore në këto mjete përcaktimin e tyre sipas udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të MB”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1 Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pikat 11,12 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi pëcaktohet kriteri si më poshtë
Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 2 (dy) automjete në emër të shoqërisë
ku duhet të shoqërohet me: Çertifikatat e pronësisë, lejet e qarkullimit, kontrolli teknik,
taksat e paguara,siguracioni.
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Operatori ofertues duhet të disponojë automjete, në emër të shoqerisë, në pronësi apo të
marra me qera, për ndërhyrje në raste emergjente, vërtetuar me :
Makineri - pajisjet në pronësi të shoqërohen me kopje të noterizuar (kontrata shitblerje
para noterit/ kontrata dhurimi para noterit/etj.).
Makineri - pajisjet me qira shoqerohen me kontratë qiraje si dhe me aktin e pronësisë së
qiradhënësit (kontrata shitblerje para noterit/ kontrata dhurimi para noterit/etj.).
Kontrata e qerasë të përmbaje objektin dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve. Ose Në
lidhje me këtë pikë është e mjaftueshme që operatori ekonomik të paraqesë një deklaratë
të firmosur të vulosur sipas tabelës të poshtëshënuar ”MBI DISPONIMIN E
MAKINERIVE”.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, rashikohet 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, 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.3.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë:
“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.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë paisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në
përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për
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të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në
dokumentat e tenderit
Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor lidhur
me disponimin e automjeteve për realizimin e shërbimit është në përputhje me dispozitat ligjore
në fuqi. Komisioni gjykon se pretendimi i ankimuesit se “Njësia e Prokurimit njeh situatën raste
emergjente dhe disponibilitetin e mjeteve por nuk specifikon prezencën e burimeve njerzore në
këto mjete, përcaktimin e tyre sipas udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të MB” , është në vetvete
i paqartë dhe nuk ka për qëllim heqjen apo modifikimin e ndonjë pjese të këtij kriteri.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p. se “AK në DT 2.3.
pika 10 ka kërkuar “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë. Vërtetimi duhet të jetë për gjashtë mujorin e dytë të vitit
2016. Referuar specifikës së shërbimit njësia nuk ka qenë e saktë në përkufizimin e kriterit
performancë duke e cilësuar si kapacitet statik dhe jo në ndryshim duke kërkuar lëshimin e këtij
dokumenti në një afat të kaluar i cili nuk mund të pasqyrojë këto kapacitete në momentin e
hapjes së ofertave”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 10 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi pëcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim përformancë të lëshuar nga Drejtoria e
Policisë Vendore Lezhë.Vërtetimi të jetë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016 konform
Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin Privat të Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë , ku të jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë.
Vërtetimi duhet të përmbajë: Numrin e punonjësve të çertifikuar; Numrin e
përgjegjesave të shërbimit; Numrin e lejeve të armëv; Numrin e operatoreve të sallës
operative. Operatorët të cilët nuk respektojnë dhe nuk paraqesit të gjitha përshkrimet e
vendosura në këtë kriter përbëjnë shkak për skualifikim.

III.4.2. Në shtojcën “Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
në sistemin e prokurimeve elektronike më datë 03.02.2017 kriteri sa më sipër modifikohet si më
poshtë:
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance, të lëshuar gjatë vitit 2017
dhe/ose 6-mujorit të dytë të vitit 2016, nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë, konform
Ligjit Nr.75/2014 "Për Shërbimin Privat të Sigurise Fizike", dhe akteve nënligjore të
dala në zbatim të tij, ku të jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë. Vërtetimi duhet të
përmbajë të dhëna për numrin e punonjësve të certifikuar, numrin e përgjegjësve të
shërbimit, llojin e armatimit, numrin e operatorëve të sallës operative”.
III.4.3. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është në të drejtën e
autoritetit kontraktor të vendosë kritere kualifikuese që i gjykon të arsyeshme mjafton që të jenë
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proporcionle me objektin e prokurimit dhe jodiskriminuese. Në rastin konkret nuk ka asnjë kriter
diskriminues sa kohë që autoriteti kontraktor ka lejuar operatorët ekonomikë të paraqesin
dokumentacion të lëshuar brenda një harku kohor që atoriteti kontraktor e ka gjykuar të
nevojshëm. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se ankesa e operatorit ekonomik ankimues lidhur
me modifikimin e këtij kriteri nuk është e bazuar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k “AK në DT 2.3
pika 4 ka kërkuar: Autorizim individual për operatorin i lëshuar nga AKEP për radikomunikim
ku të përfshihet qyteti i Lezhës zonë në të cilën operatori ekonomik konkuron si dhe të paraqesë
pagesën për likuidimin e detyrimeve financiare ndaj AKEP. Për vitin 2016. (faturat). Ndërsa në
pikën 8 kërkon “Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qendrën e Kontrollit
24 orërshe. Në Udhëzimin nr.157 datë 01.04.2015 Kreu V gërma B pika 4 citon: Qendra e
Kontrollit të jetë e pajisur me sistem ndërlidhës e radikomunikim dhe radioalarm të cilat bëjnë
të mundur marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të
radiondërlidhjes pranë cdo objekti në ruajtje. Njësia e Prokurimit është kontradiktore në
kërkesat e saj duke mos patur të qartë se QKSH duhet të disponojë të 2 sistemet e ndërlidhjes
cka e detyron njësinë të përshatëse mënyrën e kërkimit të të autorizimit të AKEP”, Komisioni i
prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 4 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi pëcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Autorizim individual për operatorin, i lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim”, konform ligjit nr. 9918 datë
19.05.2008, ku të përfshihet qyteti i Lezhës , zonë në të cilën operatori ekonomik
konkuron, si dhe të paraqesë pagesën për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj AKEP
për vitin 2016 (faturat).

III.5.2. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 8 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi pëcaktohet kriteri si më poshtë:
- Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qëndrën e Kontrollit të
Shërbimit (24 orëshe). Ekzistenca dhe funksionimi i saj të provohet me paraqitjen e
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore Policisë Lezhë për vitit 2017 kjo konform
ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” dhe
Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015. Autoriteti
Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit në terren të disponueshmërisë së këtij
kapaciteti.
III.5.3. Referuar sa më sipër Komsioni gjykon se pretendimi i ankimuesit se “Në Udhëzimin
nr.157 datë 01.04.2015 Kreu V gërma B pika 4 citon: Qendra e Kontrollit të jetë e pajisur me
sistem ndërlidhës e radikomunikim dhe radioalarm të cilat bëjnë të mundur marrjen në kohë të
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sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të radiondërlidhjes pranë cdo objekti në ruajtje.
Njësia e Prokurimit është kontradiktore në kërkesat e saj duke mos patur të qartë se QKSH duhet
të disponojë të 2 sistemet e ndërlidhjes cka e detyron njësinë të përshatëse mënyrën e kërkimit të
të autorizimit të AKEP”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka hartuar
kriteret sa më sipër në përputhje të plotë me dispozitat ligjore në fuqi. Këto kritere janë të
pavaruara nga njëri tjetri pasi vertetojnë kapacitete të ndryshme teknike të operatorëve ekonomik
pjesmarrës në procedurën e prokurimit. Komisioni gjykon se në rastin konkret ankimuesi nuk ka
ngritur pretendime që lidhen me heqjen apo modifikimin e ndonjërit prej kritereve të mësipërme
por për heqjen e kritereve të supozuara e hipotetike që nuk kanë lidhje me procedurë e prokurimit
objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k se “AK në DT
shtojca 10 përcakton: Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se
Rrethit Gjyqësor Lezhe nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela
dhe Festave Zyrtare, edhe gjatë muajit gusht (lejes vjetore).
Nr
1.

Objekti i Prokurimit
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të Gjykatës se Rrethit
Gjyqësor Lezhë

Periudha në muaj

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

9.8 muaj

3.6

1

Ndërsa në Njoftimin e Kontratës kërkohet : 2.3. Kohëzgjatja e kontratës në muaj 9.8 ose 299
ditë. Me një përllogaritje të thjeshtë duhen 3.7 roje. Njësia e prokurimit duhet të kishte marrë në
konsideratë legjislacionin e punës neni 92 pikat 1 dhe 2 ku citohet “Kohëzgjatja e pushimeve
javore të paguara jo më pak se 4 javë kalendarike.
AK në DT Njoftimi i Kontratës citon “Fondi Limit 1,718,000 lekë pa tvsh ose 2,137,200 lekë me
tvsh. Fondi limit referuar kërkesave të DST është përcaktuar më i ulët se kostoja
minimale.Njësia e prokurimit me këtë metodë përllogaritje të fondit limit megjithse në DT
kërkon zbatimin e dispozitave ligjore i detyron ofertuesit e mundshëm gjatë hartimit të ofertave
të bien në paligjshmëri”, Komisoni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
-

Vendroja për Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Lezhe, Adresa: Bulevardi kryesor i qytetit
Lezhe, 1 (një) vendroje, për turne të para, turne të dyta dhe turne të treta për dite
festash zyrtare, dhe për dite të zakonshme pune, turne të dyta dhe turne të treta.Numri i
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rojeve të jetë 3.6 roje , për turne të para, turne të dyta dhe turne të treta për ditë
festash zyrtare, dhe për dite të zakonshme pune, turne të dyta dhe turne të treta.
-

Sqarim: Në ofertë të paraqiten ne menyre te detajuar (ne vlere/lek) të gjitha shpenzimet
e përgjithshme, për uniformat (veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj),
shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnin e dyta , shtesat mbi pagën
për turnin e tretë , sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet
fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 3.5 roje , me 1 (një) vendroje, për turnet e
para, për turne të dyta dhe për turne te treta per dite festash zyrtare, dhe për dite të
zakonshme punë në turne të para, turne të dyta dhe turne te treta, në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Lezhë.

III.6.2. Në shtojcën “Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
në sistemin e prokurimeve elektronike më datë 03.02.2017 përcaktohet se:
Në shtojcën 8 ishte :
Sqarim: Në ofertë te paraqiten ne menyre te detajuar (ne vlere/lek) te gjitha shpenzimet e
pergjithshme, per uniformat (veshmbathjen), armatim, nderlidhje (si radiomarres etj),
shpenzimet per pagan e rojeve, shtesat mbi pagan per tumin e dyta , shtesat mbi paga per tumin
e trete , sigurimet shoqerore dhe shendetesore si dhe te gjitha detyrimet fiskale qe parashikon
legjislacioni ne fuqi, per 3.5 roje , me 1 (një) vendroje, për turrne të para, per tume te dyta dhe
per tunine te treta per dite festash zyrtare, dhe per dite te zakonshme pune ne turne te para,
tume te dyta dhe turne të treta e Rrethit Gjyqesor Lëzhë.
Behet:
Sqarim: Në ofertë te paraqiten ne menyre te detajuar (ne vlere/lek) te gjitha shpenzimet e
pergjithshme, per uniformat (veshmbathjen), armatim, nderlidhje (si radiomarres etj),
shpenzimet per pagan e rojeve, shtesat mbi pagan per tumin e dyta , shtesat mbi paga per tumin
e trete , sigurimet shoqerore dhe shendetesore si dhe te gjitha detyrimet fiskale qe parashikon
legjislacioni ne fuqi, per 3.6 roje , me 1 (një) vendroje, për turrne të para, per tume te dyta dhe
per tunine te treta per dite festash zyrtare, dhe per dite te zakonshme pune ne turne te para,
tume te dyta dhe turne të treta e Rrethit Gjyqesor Lëzhë.
III.6.3. Në shtojcën 9 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe
nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festave Zyrtare,
edhe gjatë muajit gusht (lejes vjetore).
Nr
1.

Objekti i Prokurimit
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të Gjykatës se Rrethit

Periudha në muaj

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

9.8 muaj

3.6

1

15

Gjyqësor Lezhë

a. Në ditët e punës shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private do të realizohet në
2 (dy) turne sherbimi te zakoshme (II+III)
b. Në ditet e festave zyrtare shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private do të
realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III)
c. Në muajin e lejes vjetore (muaji Gusht) shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje
private do të realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III)
III.6.4. Në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4, përcaktohet se: “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.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të
dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga
pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e
ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat
e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve
një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është
rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për
mjedisin.”
Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm 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.6.5. 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.
III.6.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “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
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(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”.
III.6.7. Referuar “Kodit të Punës” e më konkretisht:
Neni 81 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Shtesa mbi pagë ”
“Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më
pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese
mbi pagë jo më pak se 50%”,
Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”
Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0 deri
të dielën e ardhshme ora 2400. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
« Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me vendim
të Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të punës”.
Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”
1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”
1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në 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% 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.”;
Neni 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”
1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.
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2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në
vazhdim.
3) Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të
paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e
paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.
III.6.8. 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.6.9. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një
ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:
 çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga
institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e
tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
 çmimet e tregut; ose/dhe
 çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore; ose/dhe
 çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së 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, kërkesat
e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funksion të këtyre parimeve.
Nisur nga objekti që do të ruhet, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kërkesa e autoritetit
kontraktor që shërbimi i ruajtjes të realizohet në një vendroje me 3.6 punonjës shërbimi që do të
punojnë në ditët e punës 16 ore (turni dyte dhe i trete) si dhe 24 orë në ditët e festve zyrtare dhe
në muajin gusht është i mjaftueshëm, pasur parasysh të drejtat e punonjësve për pushim javor,
festat zyrtare dhe të drejtën për lejen e zakonshme etj, parashikuar në Kodin e Punës si më sipër
cituar.
Gjithashtu nga përllogaritjet e kryera, në varësi të kërkesave për realizimin e objektit të
prokurimit dhe arsyetimit të mësipërm, fondi limit mjafton për kryerjen e shërbimit të ruajtjes
dhe sigurisë fizike të objektit në autoritetin kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Lama” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik akimeus “Eurogjici Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar
gjatë vitit 2017 dhe ose......vërtetimi duhet të përmbajë të dhëna për numrin e punonjësve të
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certifikuar, llojin e armatimit.......Shoqëria jonë gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
modifikojë kriterin sa më sipër për llojin e armatimit duke hequr këtë kriter nga vërtetimi i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë pasi armët mund të vërtetohen në mënyra të
tjera”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në datën 03.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.),
shtojca për modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me Nr. REF-65599-01-23-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë” me fond limit 1,781,000 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Lezhë.
III.7.2 Në datën 07.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kritereve të publikuara në shtojcën e
sipërcituar.
III.7.3. Në datën 21.02.2017 pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
III.7.4. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1 1.1 dhe 6, të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me
marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e
në vijim të këtij neni
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë,
ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda
10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të
këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi
është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
III.7.5. Në rastin konkret, nga verifikimet e kryera, rezulton se ankesa e operatorit ekonomik
është pranuar nga autoriteti kontraktor në datë 07.02.2017 brenda afateve ligjore të ankimit
parashikuar nga neni 63 pika 2 e LPP-së. Në zbatim të nenit 63 pika 1.1 e LPP-së në të cilën
parashikohet se “Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e
një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës” Komisioni i Prokurimit Publik
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gjykon se referuar pikës 1 dhe 6 të nenit 63 të LPP-së, llogaritja e afateve ligjore për dorëzimin e
ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik fillon nga dita e nesërme e punës, pas
përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar më sipër. Ndërkohë Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se operatori ekonomik ka dorëzuar ankesë pranë K.P.P. më datë 20.01.2017 jashtë
afatit të parashikuar nga neni 63 pika 1.1. dhe 63 pika 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Mos respektimi i afatit të sipërcituar nga ana e autoritetit
kontraktor nuk cënon në asnjë rast pozitën e operatorëve ekonomikë ankimues, pasi kuadri ligjor
në fuqi ka parashikuar edhe momentin procedurial të nisjes së llogaritjes së afateve ligjore për
ankim administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në rastet kur autoriteti kontraktor
nuk shqyrton ankesën brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 5 të LPP-së. Sa më sipër,
K.P.P. konstaton se ankimi i dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues më datë 21.02.2017
është dorëzuar jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis, pasi referuar parashikimeve të
sipërcituar, llogaritja e afatit për ankim pranë KPP nis nga dita e nesërme e punës pas
përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesës nga autoriteti kontraktor dhe përfundon ditën e
dhjetë. Në rastin konkret ankesa eshtë paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik në
tejkalim të afateve ligjore më datë 21.02.2017, ndërkohë që afati kohor brenda të cilit autoriteti
kontraktor duhet ti kthente përgjigje ankimuesit përfundonte më datë 09.02.2017.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore, me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.7.6. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si ezaurim i afateve
ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk
është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh..p.k nuk ka respektuar afatet e ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar, duke
mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” referuar nenit
23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, ndaj dhe përbën shkak
për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.
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
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Lama” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65599-01-23-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Lezhë” me fond limit 1,781,000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Lama” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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