KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 79/2017
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 22.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-65641-01-24-2017, me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike për Eco Tirana
sh.a”, me fond limit 3.180.000 lekë pa TVSH, parashikuar për
t’u zhvilluar nё datёn 03.02.2017 nga autoriteti kontraktor,
Eco Tirana sh.a.”

Ankimues:

“Trezhnjeva” sh.p.k
Lagja “Partizani”, Pall.90/3, Shk.1, Ap.1,
B. Curri

Autoriteti kontraktor:

Eco Tirana sh.a

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 ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.01.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-65641-01-24-2017, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike për Eco Tirana sh.a”, me fond limit 3.180.000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar nё datёn 03.02.2017 nga autoriteti kontraktor, Eco Tirana sh.a.
II.2. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm. Konkretisht pretendohet si vijon:
Në DST kërkohet: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim shoqëruar me
listën emërore nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ku jepet informacion mbi
gjëndjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 10 punonjës të certifikuar
për ushtrim profesioni si dhe të paraqesë certifikatat përkatëse, të ketë 4 operatorë,
2 grupe të gatshme, 10 pranga lidhëse, minimalisht 10 shkop gome, minimalisht 5
bombola gazi, 10 radiondërlidhje, 10 dedektorë, 2 përgjegjës shërbimi, 2 armë brezi,
jelek antiplumb, minimalisht 2 mjete të OE, të ketë shlyer detyrimet për vitin 2016,
mos të ketë shkelje dhe masë administrative për vitin 2016.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri, duke kërkuar: “Vërtetim shoqëruar me listën emërore
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku të jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë:
Operatori ekonomik duhet të ketë 5 punonjës të certifikuar për ushtrim profesioni si dhe të
paraqesë certifikatat përkatëse, të ketë 4 operatorë, 1 grup të gatshëm, 1 pranga lidhëse,
minimalisht 1 shkop gome, 1 radiondërlidhje, 1 dedektorë, 1 përgjegjës shërbimi, 1 armë
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brezi, minimalisht 1 mjet të OE, të ketë shlyer detyrimet për vitin 2016. Kërkesa e autoritetit
kontraktor është kriter që nuk ka lidhje me objektin e tenderit pasi në rastin konkret objekti
është ruajtje fizike dhe jo shoqërim vlerash monetare që të vishen me antiplumb. Kërkesa
për jelekë është e ekzagjeruar.
Në këtë kuptim gjykojmë se kërkesat e autoritetit kontraktor për pajisje duhet të përcaktohen
në përputhje me numrin e vendrojeve, duke evituar kështu kërkesa të ekzagjeruara të cilat
nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendosen.
1. Dëshmi aftësimi të përdorimit të armës së punonjësve të licencuar për minimalisht
10 punonjës.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi arma dhe autorizimi për armë jepet mbas lidhjes së
kontratës sipas planit të dislokimit të drejtuesit teknik.
2. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhën tetor-dhjetor 2016, e shoqëruar me listpagesat (furmularët E-sig 025a)
për këtë periudhë ku të jenë emrat e punonjësve të certifikuar. Lidhur me këto
listpagesa operatori ekonomik duhet: a) të ketë të pasqyruar minimumi 10 punonjës
shërbimi të siguruar për secilin muaj, b) ku gjithashtu të jenë të pasqyruara pagat
dhe shtesat mbi pagë.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar 5 vetë aq sa kërkohen për realizimin e
kontratës.
3. Faturën tatimore që vërteton vlerën e blerjes së minimalisht 10 radio komunikimi
ose deklaratën doganore të mallit për 10 radio komunikimi.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri të dubluar, pasi kërkohet tek vërtetimi i Policisë.
4. Kontratë për blerjen e minimalisht të një qeni shërbimi, shoqëruar me faturën
përkatëse që vërteton blerjen e tij dhe pasaportën e qenit.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi shërbimi kërkohet të kryhet me punonjës shërbimi
burime njerëzore dhe jo me qen shërbimi dhe nëse kryhet me qen shërbimi, duhet që AK-ja
të heqë punonjësit dhe për qenin e shërbimit duhet të krijojë kushtet e nevojshme si kasolle
qeni, instruktor dhe të planifikojë në shpenzime koston e ushqimit, pajisjet për qena ashtu
sic planifikohet për rojet.
5. Leje qarkullimi jo më pak se 2 automjete të OE për pëballimin e situatave
emergjente që mund të lindin gjatë kryerjes së shërbimit. Në lidhje me këtë pikë të
paraqiten kopje të lejes së qarkullimit të mjetit, pagesa e taksës së kolaudimit dhe
siguracioni ose kontratë qeraje dhe lejen e qarkullimit, ku të jetë përcaktuar qëllimi i
marrjes me qera si dhe pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar vetëm një automjet në përputhje me
kontratën pasi kemi të bëjmë vetëm me një objekt.”
II.3. Në datën 31.01.2017, nëpërmjet shkresës nr. 55/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën si më poshtë vijon:
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1. Përsa i përket ankesës suaj në lidhje me numrin e punonjësve sqarojmë se numri i
përcaktuar është në përputhje me shërbimin e kërkuar ku përfshihen punonjësit e
shërbimit, punonjësit e grupit të gatshëm, operatorët. Pra këta punonjës janë të
pajisur me pajisje speciale si pranga, shkop gome, dedektorë, jelekë antiplumb. Pra
sic shihen kërkesat e vendosura janë në përputhje me natyrën e shërbimit.
2. Përsa i përket ankesës tuaj në lidhje me kërkesën në DST “Kriteret e vecanta të
kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”: “Dëshmi aftësimi të
përdorimit të armës së punonjësve të licencuar për minimalisht 10 punonjës”
sqarojmë se është në të drejtën e autoritetit kontraktor që në përputhje me specifikën
e shërbimit të kërkuar të kërkojë që OE të plotësojnë dhë të paraqesin dokumenta të
cilat dëshmojnë kapacitetet, licencimet, kualifikimet e tyre për realizimin e një
shërbimi korrekt dhe profesional.
Ju sqarojmë se nuk kemi kërkuar leje kolektive arme apo leje arme sic ju i referoheni
në ankesë, por kemi kërkuar një dokument kualifikimi sic janë dëshmitë e përdorimit
të armës për numrin minimal të punonjësve, kjo në përputhje me përmasat dhe
natyrën e shërbimit të kërkuar.
3. Përsa i përket ankesës suaj në lidhje me kërkesën në DST “Kriteret e vecanta të
kualifikimit”, “Kontratë për blerjen minimalisht të një qeni shërbimi, shoqëruar me
faturën përkatëse që vërteton blerjen e tij dhe pasaportën e qenit, kjo referuar sipas
udhëzimit nr.157 […]. Sqarojmë se […] kjo kërkesë është në përputhje me natyrën e
shërbimit të kërkuar dhenë përputhje me përmasat e kontratës pasi kjo kërkesë është
hartuar në përputhje me ndryshimet e reja të legjislacionit për shërbimin privat të
sigurisë fizike […]. Sqarojmë se cdo operator mund ta përmbushë këtë kërkesë pasi
është kërkuar nga vetë dispozita ligjore dhe nuk përbën asnjë pengesë.
4. Përsa i përket ankesës suaj në lidhje me faturat tatimore për radiokomunikim ju
sqarojmë se Drejtoria e Policisë pasqyron në vërtetim numrin e dhënë të radiove
sipas informacionit që japin operatorët, pa kërkuar dokumenta shtesë që vërtetojnë
këtë informacion. Për këtë arsye për të vërtetuar se OE i kanë në pronësi radiot e
kërkuara është kërkuar që të paraqiten edhe faturat tatimore.
5. Përsa i përket ankesës suaj në lidhje me automjetin sqarojmë se referuar frymës së
legjislacionit për prokurimin publik […] operatori ekonomik që do të pëzgjidhet
duhet të ketë minimalisht 2 mjete, duke patur parasysh këtu që njëri prej mjeteve
përdoret back up pra, njëri mjet kërkohet për shërbimin dhe tjetri kërkohet si mjet
rezervë në rast se mjeti i parë pëson difekt apo del jashtë funksionit.
II.4. Në datën 06.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontarktor.
II.5. Në datën 20.02.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
179/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 102/1 prot., datë 17.02.2017 me objekt:
“Kthim përgjigje”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me kërkesën e ankimuesit për heqjen e kriterit: “Dëshmi aftësimi të përdorimit
të armës së punonjësve të licencuar për minimalisht 10 punonjës”, pasi arma dhe autorizimi
për armë jepet mbas lidhjes së kontratës sipas planit të dislokimit të drejtuesit teknik,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 8, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Deshmi aftesimi te perdorimit te armes se punonjesve te licensuar per minimalisht 10
punonjes.”
III.1.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; …ndërsa po këtu pika 2 përcaktohet: Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën
dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
III.1.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores,
armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e
SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në
fuqi.
III.1.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria
private e sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim
dhe pajisje të shërbimit, si më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.1.5. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III,
pika 1 dhe 2 parashikon se:
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“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin e
veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike.
Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit (skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet:
“Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e
objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon
plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje
për situata emergjente
Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që
t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me
sukses të kontratës.
Në këtë kontekst, kërkesa e autoritetit kontraktor për Dëshmitë e aftësimit të përdorimit të
armës së punonjësve të licensuar është një kërkesë e ekzagjeruar pasi çdo person i pajisur
me leje/çertifikatën si punonjës shërbimi, ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarrit, ndaj
dhe Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për heqjen e këtij kriteri.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në DST kërkohet: “Operatori ekonomik
duhet të paraqesë vërtetim shoqëruar me listën emërore nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë ku jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë 10
punonjës të certifikuar për ushtrim profesioni si dhe të paraqesë certifikatat përkatëse, të
ketë 4 operatorë, 2 grupe të gatshme, 10 pranga lidhëse, minimalisht 10 shkop gome,
minimalisht 5 bombola gazi, 10 radiondërlidhje, 10 dedektorë, 2 përgjegjës shërbimi, 2
armë brezi, jelek antiplumb, minimalisht 2 mjete të OE, të ketë shlyer detyrimet për vitin
2016, mos të ketë shkelje dhe masë administrative për vitin 2016.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri, duke kërkuar: “Vërtetim shoqëruar me listën emërore
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku të jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë:
Operatori ekonomik duhet të ketë 5 punonjës të certifikuar për ushtrim profesioni si dhe të
paraqesë certifikatat përkatëse, të ketë 4 operatorë, 1 grup të gatshëm, 1 pranga lidhëse,
minimalisht 1 shkop gome, 1 radiondërlidhje, 1 dedektorë, 1 përgjegjës shërbimi, 1 armë
brezi, minimalisht 1 mjet të OE, të ketë shlyer detyrimet për vitin 2016. Kërkesa e autoritetit
kontraktor është kriter që nuk ka lidhje me objektin e tenderit pasi në rastin konkret objekti
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është ruajtje fizike dhe jo shoqërim vlerash monetare që të vishen me antiplumb. Kërkesa
për jelekë është e ekzagjeruar. Në këtë kuptim gjykojmë se kërkesat e autoritetit kontraktor
për pajisje duhet të përcaktohen në përputhje me numrin e vendrojeve, duke evituar kështu
kërkesa të ekzagjeruara të cilat nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendosen”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” pika 7,
rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
”Vertetim shoqeruar me listen emerore nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane, ku jepet
informacion mbi gjendjen e shoqerise: Operatori ekonomik duhet te kete 10 punonjes te
Certifikuar per ushtrim profesioni si dhe te paraqese certifikatat perkatese, te kete 4
operatore, 2 grupe te gatshme, 10 pranga lidhese, minimalisht 10 shkop gome, minimalisht
5 bombela gazi, 10 radionderlidhje, 10 dedektore, 2 pergjegjes sherbimi, 2 arme brezi ,
jelek antiplumb, minimalisht 2 mjete te OE, te kete shlyer detyrimet per vitin 2016, mos te
kete shkelje dhe masa administrative per vitin 2016.”
Gjithashtu, në shtojcën 6 është përcaktuar si vijon:
PREVENTIV
1
2

Pershkrimi
Paga baze per nje punonjes sherbimi
Shtese per Sherbime

3
4
5
6
7
8
9
10
13
14

Shuma (1+2)
Sigurime shoqerore dhe shendetesore
Shuma (3+4)
Shpenzime uniforme
Shpenzime armatimi
Shpenzime nderlidhjeje
Fitimi i llogaritur
Shuma ne muaj per nje roje (5+6+7+8+9)
TVSH
Total

Vlera

Shenim:
Bashkelidhur ofertes cdo operator ekonomik krahas formularit te cmimit te ofertes dhe
preventivit permbledhes do te paraqes dhe nje analize te hollesishme te zerit kryesor te
shpenzimit paga, shtesa mbi page, sigurimet shoqerore, armatim etj.
Ne llogaritjen e ofertes, duhet te kene parasysh dhe pasqyrojne elementet me te
domosdoshem te struktures se kostos: pagat dhe shtesat mbi page, numrin e rojeve (5 roje
gjithsej per 1 vendroje), sistemin e panderprere te punes, ditet kalendarike, ligjet, vendimet
dhe udhezimet ne fuqi ne lidhje me pagen baze minimale mujore, llogaritjen e sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore, shtesat mbi page per turnet e dyta dhe te treta menyren e
pageses se tyre sipas Kodit te Punes. (Ne menyre qe te mundesohet verifikimin e vlerave
minimale nese jane ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi). Autoriteti kontrator
do te skualifikoj te gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave te lartpermendur ne
kundershtim me legjislacionin ne fuqi.
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III.2.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është parashikuar:
”Shërbimi që kërkohet: Sherbim i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike 24 ore cdo dite per
magazinat e Eco Tirana sha
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj nga lidhja e kontrates.”
Në shtojcën 11 ”Termat e referencës” është parashikuar:
Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Sherbim i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike 24 ore cdo dite per
magazinit e Eco Tirana sha

Detyrat:Ruajtja 24 ore cdo dite
Shpërndarja:
Vendi i kryerjes së shërbimeve:
Ish parku i autobuze ne “Don Bosko”
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.2.4. Në Ligjin nr . 9643 datë 20 . 11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni
23, pika 1 dhe 2, përcaktohet: 1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar
sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.2.5. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1, 2 dhe 5, parashikon:
1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.6. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, gërma « A », pika 9,
parashikohet si më poshtë:
« Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit,
realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit për :
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave ;
c) Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike ;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet
që janë të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë
transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ; »
III.2.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk
i shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës
me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1
pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
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a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.2.8. Lidhur me kërkesën e ankimuesit për uljen e numrit të punonjësve të shërbimit, të
grupeve të gatshme, numrin e armëve, numrin e automjeteve dhe përgjegjësve të shërbimit
të kërkuar në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesat e
autoritetit kontraktor për 10 punonjës shërbimi, për 2 grupe të gatshme, 2 armë, 2 automjete
dhe 2 përgjegjës shërbimi janë jopropocionale me objektin e prokurimit pasi këto kërkesa e
tejkalojnë volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur shërbimi do të
kryhet në total nga 5 punonjës shërbimi në 1 vendroje për 12 muaj.
Autoriteti kontraktor duhet ti modifikojë këto kritere në përputhje me përmasat e kontratës
që do të prokurohet, duke nxitur pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic
parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2.9. Lidhur me kërkesën e ankimuesit për uljen e numrit të prangave lidhëse nga 10 në 1,
të shkopinjvë të gomës nga 10 në 1, të radiove për ndërlidhje nga 10 në 1 dhe dedektorëve
nga 10 në 1, në Kreun V, “Mjetet dhe pajisjet e shërbimit privat të sigurisë fizike”, të
Udhëzimit të Minsitrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për funksionimin
e shërbimit privat të sigurisë fizike », pika 3, parashikohet si vijon:
“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”
b) pajisje mbrojtëse elektrike;
c) bodygard spray;
ç) jelek antiplumb;
d) hekura lidhës;
dh) shkop gome;
e) elektrik dore;
ë) radio ndërlidhje;
f) detektor metali që kalohet përmes tyre;
g) detektor dore;
gj) maskë gazi;
h) dylbi;
i) helmetë;
j) rrip multifunksional.”
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përderisa kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe
të lidhura ngushtë me natyrën dhe përmasat e kontratës që prokurohet kushtet e vendosura
nga autoriteti kontraktor lidhur me numrin e kërkuar për prangat lidhëse, shkopinjtë e
gomës, radiove për ndërlidhje dhe dedektorëve e tejkalon numrin e punonjësve të shërbimit
të cilët do ti përdorin këto pajisje, në kushte kur autoriteti kontraktor do ta realizojë
shërbimin e kërkuar me 5 roje, por kërkon dyfishin e nevojave për këto pajisje. Për këtë
arsye autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin në fjalë duke ulur kërkesën për
prangat lidhëse, shkopinjtë e gomës, radiot për ndërlidhje dhe dedektorët, në përputhje me
përmasat e shërbimit të kërkuar .
Pretendimet e ankimuesit qëndrojnë pjesërisht.
III.2.10. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për heqjen e kërkesës së autoritetit kontraktor
për 5 bombola gazi, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kjo kërkesë nuk gjen
mbështetje në legjislacionin në fuqi për shërbimin e ruajtjes së objekteve me roje civile dhe
aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, ndaj dhe autoriteti kontraktor duhet të bëjë
modifikimin e dokumentave të tenderit, duke hequr kërkesën në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.

III.2.11. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për kërkesën e autoritetit kontraktor se
operatori ekonomik duhet të mos të ketë shkelje dhe masë administrative për vitin 2016
Komisioni vëren se:
III.2.11.1. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
III.2.11.2. Sa më sipër, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij kriteri
kërkon garanci në lidhje me përmbushjen me sukses të kontratës nga ana e operatorëve
ekonomikë të cilët duhet të dëshmojnë seriozitet, besueshmëri gjatë kryerjes së veprimtarisë
së tyre. Kriteri i vendosur për mospasjen e shkeljeve dhe masave nga ana e operatorëve
ekonomikë gjatë veprimtarisë së tyre nuk përbën në vetvete një kriter diskriminues dhe nuk i
tejkalon përmasat e kontratës së prokuruar. Është në të drejtën e autoritetit kontraktor që të
vendosë të tilla kritere ndaluese për operatorët të cilët nuk kanë një performancë pozitive
gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre duke u ndëshkuar nga organet përkatëse me masa
administrative për shkak të mospërmbushjes së rregullt të detyrimeve të caktuara që burojnë
nga legjislacioni në fuqi për shërbimin privat të sigurisë fizike apo nga akte të tjera ligjore e
nënligjore.
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Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor
është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron të gjitha kapacitetet për
realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave
standarte të tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2.12. Lidhur me pretendimin e ankimuesit përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor
për jelek antiplumb, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kjo kërkesë është e
ekzagjeruar dhe në tejkalim të objektit të prokurimit, ndaj dhe autoriteti kontraktor duhet të
bëjë modifikimin e dokumentave të tenderit, duke hequr kushtin në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për modifikimin e kriterit: “Vërtetim nga
Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën tetor-dhjetor 2016,
e shoqëruar me listpagesat (furmularët E-sig 025a) për këtë periudhë ku të jenë emrat e
punonjësve të certifikuar. Lidhur me këto listpagesa operatori ekonomik duhet: a) të ketë të
pasqyruar minimumi 10 punonjës shërbimi të siguruar për secilin muaj, b) ku gjithashtu të
jenë të pasqyruara pagat dhe shtesat mbi pagë”, duke kërkuar 5 vetë aq sa kërkohen për
realizimin e kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 9, rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar si vijon:
”Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen
tetor - dhjetor 2016, e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 a) per kete
periudhe ku te jene emrat e punonjeseve te certifikuar. Lidhur me keto listepagesa
operatori ekonomik duhet te: a) te kete te pasqyruar minimumi 10 punonjes sherbimi te
siguruar per secilin muaj, b) ku gjithashtu te jene te pasqyruara pagat dhe shtesat mbi
page
Përsa më sipër, duke qënë se numri i punonjësve të kërkuar në listpagesa, tejkalon nevojat e
autoritetit kontraktor për realizimin e objektit të prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik i
qëndron gjykimit të dhënë në pikën III.2.8 të arsyetimit.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për modifikimin e kriterit: “Leje qarkullimi jo më
pak se 2 automjete të OE për pëballimin e situatave emergjente që mund të lindin gjatë
kryerjes së shërbimit. Në lidhje me këtë pikë të paraqiten kopje të lejes së qarkullimit të
mjetit, pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni ose kontratë qeraje dhe lejen e
qarkullimit, ku të jetë përcaktuar qëllimi i marrjes me qera si dhe pagesa e taksës së
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kolaudimit dhe siguracioni”, duke kërkuar vetëm një automjet në përputhje me kontratën
pasi kemi të bëjmë vetëm me një objekt, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 12, rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kushtit si më poshtë vijon:
“Leje qarkullimi per jo me pak se 2(dy) automjete te OE per perballimin e situatave
emergjente qe mund te lindin gjate kryerjes se sherbimit. Ne lidhje me kete pike te paraqiten
kopje te lejes se qarkullimit te mjetit, pagesa e takses se kolaudimit dhe siguracioni ose
kontrate qeraje dhe lejen e qarkullimit, ku te jete percaktuar qellimi i marjes me qera si dhe
pagesa e takses se kolaudimit dhe siguracioni.”
Përsa më sipër, duke qënë se numri i automjeteve të kërkuara në kriterin e mësipërm
tejkalon nevojat e autoritetit kontraktor për realizimin e objektit të prokurimit, në kushtet
kur shërbimi do të kryhet në një vendroje, Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron gjykimit
të dhënë në pikën III.2.8 të arsyetimit, duke e konsideruar këtë kërkesë të ekzagjeruar.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për modifikimin e kriterit: “Faturën tatimore që
vërteton vlerën e blerjes së minimalisht 10 radio komunikimi ose deklaratën doganore të
mallit për 10 radio komunikimi”, duke kërkuar heqjen e këtij kriteri të dubluar, pasi
kërkohet tek vërtetimi i Policisë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 10, rezulton se është kërkuar
si vijon:
”Faturen tatimore që vërteton vlerën e blerjes te minimalisht 10 radio komunikimi ose
deklaraten doganore te mallit per 10 radio komunikimi.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për 10
radiokomunikimi, është kërkesë e ekzagjeruar dhe që i tejkalon përmasat e kontratës që
prokurohet, në kushtet kur shërbimi i ruajtjes do të realizohet nga 5 punonjës shërbimi, ndaj
dhe ky kriter duhet të ulet në përputhje me shërbimin e kërkuar.
Përsa i përket kërkesës së ankimuesit për heqjen e kushtit për paraqitjen e faturave tatimore
të blerjes së radiove të komunikimit apo të deklaratave doganore, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se një kërkesë e tillë është e mundur të përmbushet nga cdo pjesëmarës në
procedurën e prokurimit, përderisa cdo pajisje në pronësi të shoqërisë shoqërohet me
dokumentacionin përkatës që vërteton disponimin nga kjo e fundit e këtyre mjeteve të
shërbimit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6. Lidhur me kërkesën e ankimuesit për heqjen e kriterit: “Kontratë për blerjen e
minimalisht të një qeni shërbimi, shoqëruar me faturën përkatëse që vërteton blerjen e tij
dhe pasaportën e qenit” pasi sipas tij, shërbimi kërkohet të kryhet me punonjës shërbimi
burime njerëzore dhe jo me qen shërbimi dhe nëse kryhet me qen shërbimi, duhet që AK-ja
të heqë punonjësit dhe për qenin e shërbimit duhet të krijojë kushtet e nevojshme si kasolle
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qeni, instruktor dhe të planifikojë në shpenzime koston e ushqimit, pajisjet për qena ashtu
sic planifikohet për rojet, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 11, nga ana e autoritetit
kontraktor rezulton se është kërkuar:
“Kontrate per blerjen e minimalisht te nje qeni sherbimi, shoqeruar me faturen
perkatese qe verteton blerejn e tij dhe pasaporten e qenit kjo referuar sipas udhezimit
nr.157 prot, date 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike Kreu
III, pika 9, germa ë.”
III.6.2. Në nenin 36 “Qentë e shërbimit” të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, thuhet shprehimisht:
“1. Subjekti i SHPSF-së ka të drejtën të mbajë dhe të përdorë qentë e shërbimit, të certifikuar
nga Instituti i Përgatitjes së Qenve, vetëm për nevoja të shërbimit.
2. Kushtet për mbajtjen e përdorimin e qenve të shërbimit përcaktohen me urdhër të Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.”

III.6.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.6.4. Në Ligjin nr . 9643 datë 20 . 11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni
23, pika 1 dhe 2, përcaktohet: 1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar
sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.6.5. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1, 2 dhe 5, parashikon:
3. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
4. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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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.6.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës
me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1
pika 2 të LPP
Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për një qen shërbimi, nuk është në përputhje me objektin e kontratës, pasi në
termat e referencës, specifikimet teknike dhe shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit nuk është
bërë asnjë përshkrim për shërbimin që do të realizohet nëpërmjet qenit të shërbimit.
Pretendimi i ankimuesit 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 pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-65641-0124-2017, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike për Eco Tirana sh.a”,
me fond limit 3.180.000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn
03.02.2017 nga autoriteti kontraktor, Eco Tirana sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.

15

3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë 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 operatori
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 179 Protokolli,
Datë 06.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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