KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 98/2017
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 02.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67712-0214-2017 me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private gjatë
vitit 2017 për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukës”, me
fond limit 5.981.800 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 24.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës.

Ankimues:

“Sabeta” sh.p.k
Lagjia nr.5, Rr.”Dituria”, Zona Kadastrale Nr.2315, Kukës

Autoritet Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës
Lagjia 7, Kukës

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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, i cili e ka pranuar
pjesërisht atë, dhe më pas ka 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. 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 datë 15.02.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.
REF-67712-02-14-2017 me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private gjatë vitit 2017 për
Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukës”, me fond limit 5.981.800 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 24.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës.
II.2. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik “Sabeta” 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:
Së pari, tek kriteret e vecanta të kualifikimit, tek pika 2.2 është kërkuar: “Vërtetim për xhiron
vjetore lëshuar nga administrata tatimore të tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015), ku vlera
mesatare e tyre të jetë sa vlera e fondit limit”.
Duke qënë se ndodhemi në vitin 2017, ju informojmë që tre vitet e fundit i bien të jenë
(2014,2015,2016).Kriteri i vendosur në pikën 2.2, tek kriteret e vecanta është dhe në shkelje të
shkronjës c), të pikën 1, të nenit 46, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
Gjithashtu ju informojmë që nuk ekziston asnjë shkak që operatorët ekonomik pjesmarrës të kenë
vështirësi në dhënien e këtij informacioni për vitin 2016.
Së dyti, tek kriteret e vecanta të kualifikimit, tek pika 3.1 është kërkuar: “Shërbime të mëparshme të
njëjta dhe/ose të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015) të marra së
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bashku .Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit”.
Duke qënë se ndodhemi në vitin 2017, ju informojmë që tre vitet e fundit i bien të jenë
(2014,2015,2016). Kriteri i vendosur në pikën 3.1, tek kapaciteti teknik është dhe në shkelje të pikën
3, të nenit 28, të VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
Gjithashtu ju informojmë që nuk ekziston asnjë shkak që operatorët ekonomik pjesmarrës të kenë
vështirësi në dhënien e këtij informacioni për vitin 2016.
Së treti, tek kriteret e vecanta, tek një nga pikat 3.2-it kërkohet: “Dëshmi aftësimi të përdorimit të
armës për 4 punonjës”.
Mbështetur në pikat 1 dhe 4 të nenit 23 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
dhe pikës 3/c të kreut III të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”,
mendojmë që AK duhet të shprehet qartë mbi Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në njërën nga
pikat 3.2 kërkon 12 punonjës shërbimi të certifikuar dhe gjithashtu në një pikë tjetër të 3.2 kërkon
vetëm 4 dëshmi aftësimi për përdorimin e armës.
Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të theknsohet se në shtojcën 8, tek Specifikimet teknike
kërkohet që: “Punonjesit e Sherbimit gjate kryerjes se tij (ne turnin e III-te), duhet te jene te pajisur
me armatim (sipas udhezimeve nga drejtorite e policise), e te pajisur me lejen e perdorimit te tyre,
si dhe mjete te tjera mbrojtese (shkop gome, mbrojtese antiplumb, …etj).
Duke qënë se numri i punonjësve të certifikuar duhet të jetë 12, mendojmë se dhe numri i dëshmive
të aftësive për përdorimin e armës duhet të jetë 12. Në mënyrë që kërkesa për punonjës të
certifikuar të jetë në përpjestim të drejtë me dëshmitë e aftësisë së përdorimit të armës, që shërbimi
i kërkuar për këtë objekt prokurimi të realizohet ashtu sic ju keni përcaktuar në shtojcën 8.
Së katërti, kërkojmë ndryshimin e pikës 3.2 të Kapacitetit teknik, ku kërkohet “Çertifikatat / Lejet e
ushtrimit të profesionit për 12 (dymbedhjete) punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Kukes .Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës, i cili duhet
te permbaje te dhena per listen emerore te punonjesve te certifikuar , dhe vlefshmerine e ketyre
certifikatave- daten e certifikimit(daten e leshimit) , si dhe afatin e vlefshmerise se kesaj certifikate ,
jo më pak se 12 punonjës shërbimi të çertifikuar”.
Autoriteti kontraktor duhet ta modifikojë këtë kriter në lidhje me vëtetimin e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Kukës, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të punonjësve të
certifikuar dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave-datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe
afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate, pasivërtetimet standarte të lëshuara nga DPQ Kukës janë
vetëm mbi numrin e punonjësve të certifikuar, dhe jo mbi datën e certifikimit (datën e lëshimit) dhe
afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.
II.3. Në datë 20.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 121, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Sabeta” sh.p.k duke e pranuar pjesërisht ankesën dhe duke bërë modifikimin e
dokumentave të tenderit, me anën e një shtojce në sistemin elektronik të prokurimeve. Gjithashtu
data e zhvillimit të procedurës është shtyrë për në datën 24.02.2017. Autoriteti kontraktor ka
pranuar pikën 2 dhe 3 të ankesës duke bërë korigjimin në dokumentat e tenderit, ndërsa pretendimet
për pikat 1dhe 4 janë refuzuar. Konkretisht, autoriteti kontraktor shprehet si më poshtë:
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3.1 Ishte: Shërbime të mëparshme të njëjta dhe/ose të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të
fundit (2013, 2014, 2015) të marra së bashku .Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë
jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar
gjatë tri viteve të fundit.
3.1 Bëhet: Shërbime të mëparshme të njëjta dhe/ose të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të
fundit (2014, 2015, 2016) të marra së bashku .Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë
jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar
gjatë tri viteve të fundit.
3.2. Licencat profesionale lidhur me shërbimin objekt i kontratës, që operatorët ekonomikë duhet të
paraqesin:
Ishte: Dëshmi aftësimi të përdorimit të armës për 4 punonjës.
Bëhet: Hiqet si kriter.
II.4. Në datën 22.02.2017, pala ankimuese “Sabeta” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 157 prot., datë 28.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 271/2, datë
01.03.2017 me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Sabeta” sh.p.k se “Duke qënë se ndodhemi në vitin
2017, ju informojmë që tre vitet e fundit i bien të jenë (2014,2015,2016).Kriteri i vendosur në pikën
2.2, tek kriteret e vecanta është dhe në shkelje të shkronjës c), të pikën 1, të nenit 46, të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. Gjithashtu ju informojmë që nuk ekziston asnjë
shkak që operatorët ekonomik pjesmarrës të kenë vështirësi në dhënien e këtij informacioni për vitin
2016 ” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në
pikën 2.2 është kërkuar si më poshtë vijon:
Vërtetim për xhiron vjetore lëshuar nga administrata tatimore të tre viteve të fundit (2013, 2014,
2015), ku vlera mesatare e tyre të jetë sa vlera e fondit limit
III.1.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “c” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
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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: c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën,
me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve
profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një
deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet
e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur.
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.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet ekonomike, besueshmërinë, dhe
përvojën e duhur, në përputhje dhe në përpjestim me volumin e kontratës objekt prokurimi, për një
periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur. Komisioni sjell në
vëmendje të autoritetit kontraktor faktin se, duke qenë se fryma e Ligjit të Prokurimit Publik
bazohet në këto parime: “mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;
transparencë në procedurat e prokurimit; barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u
ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”, kriteret për kualifikim duhet të hartohen në mënyre të tillë
që të jenë gjithëpërfshirëse si dhe të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe në
çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. Në këtë kontekst, kopjet e
deklaratave të xhiros vjetore, referuar LPP dhe RRPP, mund të kërkohen për një periudhë deri në 3
vitet e fundit financiare.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen
e xhiros vjetore për vitet (2013, 2014, 2015) nuk është përcaktuar në përputhje me dispozitat ligjore
të mësipërme dhe si e tillë duhet të ndryshohet.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Sabeta” sh.p.k se “tek kriteret e vecanta të kualifikimit,
tek pika 3.1 është kërkuar: “Shërbime të mëparshme të njëjta dhe/ose të ngjashme të realizuara
gjatë tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015) të marra së bashku .Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet
të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Duke qënë se ndodhemi në vitin 2017, ju informojmë që
tre vitet e fundit i bien të jenë (2014,2015,2016). Kriteri i vendosur në pikën 3.1, tek kapaciteti
teknik është dhe në shkelje të pikën 3, të nenit 28, të VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”. Gjithashtu ju informojmë që nuk ekziston asnjë shkak që
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operatorët ekonomik pjesmarrës të kenë vështirësi në dhënien e këtij informacioni për vitin 2016 si
dhe mbështetur në pikat 1 dhe 4 të nenit 23 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” dhe pikës 3/c të kreut III të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, mendojmë që AK duhet të shprehet qartë mbi Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në
njërën nga pikat 3.2 kërkon 12 punonjës shërbimi të certifikuar dhe gjithashtu në një pikë tjetër të
3.2 kërkon vetëm 4 dëshmi aftësimi për përdorimin e armës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se
III.2.1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe informacionit
të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, autoriteti kontraktor ka pranuar
pretendimin e ankimuesit mbi këtë kriter. Ndryshimin e kriterit autoriteti kontraktor e ka pasqyruar
në shtojcën e publikuar në sistemin elektronik lidhur me këtë procedurë prokurimi, duke shtyrë dhe
afatin përfundimtar të dorëzimit të ofertave me 5 (pesë) ditë.
III.2.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 42, pika 1,
përcaktohet “Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga
autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të
bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori
ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë
operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.”
Po në këtë nen, pikat 2 dhe 2/1 përcaktohet “Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të
afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë
për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes
hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që
kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe
në rrugë elektronike.
2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për
dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë.”
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në përputhje me
dispozitat ligjore të sipërcituara, duke kryer modifikimin përkatës në Dokumentat e Tenderit, duke
publikuar shtojcën me kriterin e modifikuar dhe heqjen e kriterit duke shtyrë afatin përfundimtar të
dorëzimit të dokumentave të tenderit sipas përcaktimeve ligjore.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k. nuk qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Sabeta” sh.p.k se “Autoriteti kontraktor duhet ta
modifikojë kriterin 3.2 kapaciteti teknik në lidhje me vëtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Kukës, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të punonjësve të certifikuar dhe
vlefshmërinë e këtyre certifikatave-datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e
vlefshmërisë së kësaj certifikate, pasivërtetimet standarte të lëshuara nga DPQ Kukës janë vetëm
mbi numrin e punonjësve të certifikuar, dhe jo mbi datën e certifikimit (datën e lëshimit) dhe afatin
e vlefshmërisë së kësaj certifikate”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
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III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 3.2 është
kërkuar si më poshtë vijon:
Çertifikatat / Lejet e ushtrimit të profesionit për 12 (dymbedhjete) punonjës shërbimi të lëshuara
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukes .Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Kukës, i cili duhet te permbaje te dhena per listen emerore te punonjesve te certifikuar , dhe
vlefshmerine e ketyre certifikatave- daten e certifikimit(daten e leshimit), si dhe afatin e
vlefshmerise se kesaj certifikate , jo më pak se 12 punonjës shërbimi të çertifikuar.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit
është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në
pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin paraprak të
KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik
bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e
plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të
drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
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kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës [….]”.
III.3.5. Referuar rekomandimit të përbashkët ndërmjet Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Agjencisë së Prokurimit Publik “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për
shërbimin privat të ruajtjes fizike” publikuar në faqen zyrtare të KPP, në pikën 8 është parashikuar
shprehimisht:
“ Në lidhje me hartimin e kriterit për paraqitjen e certifikatave të punonjësve të shërbimit, në rastet
ku, procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit nuk ka përfunduar ende, dhe është në proces
për një afat të pacaktuar kjo sipas informacionit të dhënë nga Drejtoria e Policisë së Shtetit,
autoritetet kontraktore rekomandohen si më poshtë vijon:
Në rastët kur, në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e certifikatave të punonjësve të të
shërbimit, së bashku me këtë kriter rekomandojmë që, të kërkohet edhe paraqitja e një vërtetimi të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të
punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certikatave-datën e certifikimit
(datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.”
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k nuk 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 “Sabeta” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67712-02-14-2017 me
objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private gjatë vitit 2017 për Drejtorinë e Shërbimit
Spitalor Kukës”, me fond limit 5.981.800 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 24.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Sabeta” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.271 Prot; Datë 22.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
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