KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 376/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për Propozim”, me nr. REF-18509-04-17-2019, me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik
Librazhd - Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 12 muaj”, me fond
limit 2.253.610 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë
06.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik
Librazhd.

Ankimues:

“Kumria 1” sh.p.k.
Lagjia “11 Nëntori”, Rr. “Shefqet Daiu”, Banesa nr.21, Elbasan.
“Bahiti G” sh.p.k.
Lagjia “Aqif Pasha”, Rr. “Rinia”, Pall 495/1, kati 3, Elbasan.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd.
Rruga “Jakup Biçaku”, Librazhd.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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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,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
interes për të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 17.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me
nr. REF-18509-04-17-2019, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit
Publik Librazhd - Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara- me afat 12 muaj”, me fond limit 2.253.610 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u
zhvilluar më datë 06.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Librazhd.
II.2. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik ankimues “Kumria 1” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kërkesat për kualifikim e konkretisht:

2

[...]
Më datë 18.04.2019 në sistemin e prokurimeve elekronike portalin www.gov.al është publikuar
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd, procedura e prokurimit me
objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik Librazhd Marrëveshje
Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj, ku
konstatohet se kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë në shkelje të hapur të
legjislacionit për prokurimin publik dhe konkretisht:
Së pari: Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 3 keni kërkuar: “CV të stafit kryesor përgjegjës
për zbatimin e kontratës dhe stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit”. Në VKM 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit”, i ndryshuar, pika 5 përcakton: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të leshuara 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. Pra referuar dispozitës së
sipërcituar CV-të duhet të përfshijnë vetëm personelin kryesor dhe jo “stafit përgjegjës për
kryerjen e shërbimit”, pasi punonjësit kanë plotësuar gjithë dokumentacionin, janë pajisur me
dëshminë e trajnimit profesional dhe në përfundim kanë marrë Çertifikatën e ushtrimit të
profesionit e cila është e mjaftueshme për AK në lidhje me shërbimin e kërkuar. Për më tepër
edhe KPP në një vendim shprehet se për vetë specifikën që kanë “shoqëritë private të sigurisë
fizike “, veprimtaria e tyre gjen një rregullim të posaçëm nga lex specialis Ligji 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe nga aktet nënligjore në zbatim të tij. Për sa më sipër,
Licensimi nga QKL, si dhe licencat e lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të mjaftueshme
autoritetit kontraktor në lidhje me çertifikimin e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë
pjesmarrës”. Përderisa një punonjës është i çertifikuar nga DPQ, atëherë ai i përmbush të gjitha
kërkesat ligjore për ofrimin e shërbimit dhe kjo garanci është e mjaftueshme për AK. Autoriteti
kontraktor duhet të heqë kriterin “CV dhe stafit përgjegjës për krverjen e shërbimit”, pasi një
kërkesë e tillë nuk i shërben qëllimit për realizimin e shërbimit të kërkuar, por përkundrazi është
e panevojshme, duke krijuar barrier për opertorët ekonomikë neë përmbushjen e ofertës.
Autoriteti nuk mund të vendos kritere të panevojshme, ekzagjeruese dhe për më shumë në
kundërshtim me legjislacionin për prokurimin publik.
Së dyti: Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të
paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet
të cilit të jepet informacioni mbi: të paktën dhjetë punonjës të licensuar nga DPQ; Që disponon
minimalisht një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, jelek operational.”.
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Në asnjë institucion publik për më tepër në institucionin e shëndetësisë madje edhe vet policia e
rendit nuk shërben me jelek operacional përveç forcave operacionale to përcaktuara nga ligji
“RENEA...etj” për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë për shoqërin dhe më tepër që nuk
jemi në kushtet gjendjes të jashtëzakonshme. Autoriteti kontraktor duhet të heqë kriterin “të ketë
jelek operational”, pasi nuk mund të vendosni kritere ekzagjeruese/penguese që operatorët
ekonomikë të jenë të diskriminuar dhe jo në kushte të barabarta në procedureën e konkurimit.
Së treti: Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të
paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet
të cilit të jepet informacioni mbi: të paktën pesë punonjës të licensuar nga DPQ; Që disponon
minimalisht një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, Të ketë pesë operatorë dhe grup të
gatshëm (tre turne X dy punonjës).”. - Kërkojmë nga Ak-ja të heqë kriterin për “pesë operator”
pasi kërkesa për pesë operatorë të qendrës së kontrollit është e ekzagjeruar dhe jo në përpjestim
me natyrën dhe volumin e kontratës në lidhje me permasat e shërbimit të kërkuar. Për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme të vërtetojë se OE disponon kapacitete teknike në rastin konkret
punonjës shërbimi mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij
prokurimi.
Gjithashtu kërkojmë nga AK-ja të heqë kriterin për grup të gatshëm (tre turne X dy punonjës),
pasi kërkesa për grup të gatshëm është e ekzagjeruar, diskriminuese dhe nuk ka lidhje fare me
objektin e prokurimit “shërbimi i ruajtjes objektit me roje fizike”. Në Udhëzimin e Ministrit të
Brendeshem nr.130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit private të sigurisë fizike”
KREU i V “MENAXHIMI I SHËRBIMEVE TË SHPSF-së” pika 13 përcaktohet: “Për verifikimin
e sinjaleve elektronike për objektet që janë lidhur me këto sisteme, SHPSF-ja detyrohet të mbajë
të gatshëm një grup punonjësish me përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për çdo turn.”.
Pra kriteri për grup të gatshëm. (tre turne X dy punonjës) shërben për verifikimin e sinjaleve
elektronike për objektet që janë të lidhur me këto sisteme, çka nuk i përket objektit të prokurimit
që është ruajtje me roje fizike, por përkundrazi vendosja e një kriteri të tillë jashtë objektit të
prokurimit kufizon pjesmarrjen dhe konkurencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.
Së katërti: Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 7 keni kërkuar: “Operatori ofertues duhet të
vërtetojë se disponon mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik në pronësi ose një kontratë
qeraje për ndërhyrje në raste nevoje. Motorat duhet të jenë të pajisur me dokumentacionin
përkatës (leje qarkullimi, kolaudim i mjetit, leje drejtimi dhe sigurimi i detyrueshëm, taksa të
vlefshme, çertifikatë pronësie.”. Konstatojmë se në kërkesën 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 është
kërkuar “Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet
të cilit të jepet informacioni mbi. Që disponon minimalisht një automjet pra kërkesa për një
automjet është përcaktuar në këtë pikë, vendosja edhe një kërkese tjetër të dubluar dhe për më
shumë një mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik, duke përcaktuar edhe fuqin për të fluturuar
jo vetëm është i ekzagjeruar/diskriminues, por nuk i shërben qëllimit përveçse pengon
pjesëmarrjen dhe konkurencën e operatorëve dhe stimulon klientelizëm. Autoriteti kontraktor
duhet të heqë kriterin “mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik”, pasi nuk mund të vendosni
kritere ekzagjeruese/penguese që operatorët ekonomike të jenë të diskriminuar dhe jo në kushte
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të barabarta në procedurën e konkurimit duke,e paracaktuar fituesin që në fazën e parë të
hartimit të DT.
Së pesti: Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 9 keni kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues
duhet të disponojë/paraqesë certifikatë lëshuar nga drejtoria informacionit të klasifikuar”.
Kërkesa për “certifikatë nga Drejtoria e lnformacionit të klasifikuar është e paligjshme. Kjo
çertifikatë kërkohet vetëm në procedurat e prokurimit të klasifikuara që nuk bëhen publike dhe
për këtë arsye autoriteti duhet të heqë këtë kërkesë, pasi nuk mund të vendosni kritere
ekzagjeruese/penguese në shkelje të ligjit.
Sa më lart kërkojmë:
1. Pezullimin e ecurisë së mëtejshme të procedurës;
2. Shqyrtimin e plotë të ankesës, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përfundimtar;
3. Heqjen e kritereve ekzagjeruese/diskriminuese/penguese të përcaktuara në DST, të cilat
kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën e lirë në këtë procedurë dhe që janë në kundërshtim me
legjislacionin për prokurimin publik.
II.3. Në datën 26.04.2019, nëpërmjet shkresës nr.1/12 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Kumria 1” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e
paraqitur prej tij.
II.4. Në datën 02.05.2019 operatori ekonomik “Kumria 1” sh.p.k, ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar tek autoriteti
kontraktor.
II.5. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik ankimues “Bahiti G” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kërkesat për kualifikim e konkretisht:
Ne operatori ekonomik “Bahiti G” shpk operojmë në tregun e sigurisë e shërbimit me roje
private prej disa vitesh dhe nisur nga përvoja disa vjeçare dhe serioziteti kërkojmë që të marim
pjesë në procedurën e prokurimit që autoriteti kontraktor Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd
Librazhd, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik Librazhd”Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat 12 muaj, me fond limit 2.253.610 (dymilion e dyqind e pesëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e
dhjetë) lekë pa TVSH, që do të zhvillojë në datë 30.04.2019, ora 10.00, me shpërndarjen si më
poshtë:
Vendndodhja e shërbimit: _____________________________________
Numri i
Vendrojeve

Numri i turneve

Numri i rojeve

Afati i levrimit

te nevojshme
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12 muaj

1

2

3.32

Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

Nga verifikimi i dokumentacioneve të paraqitura nga ana juaj në sistem konstatuam se disa nga
kriteret e veçanta të kualifikimit nuk janë në përputhje me ligjin dhe për më tej janë
diskriminuese.
1. Nga ana juaj është kërkuar “Operatori ofertues duhet të paraqesë: “Pesë Çertifikata
profesionale për ushtrim profesioni të rojes lëshuar nga DPQ Elbasan.”.
Referuar ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe në
rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik,
Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara
duhet të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur kërkon shërbim me
një total prej 3.32 punonjës shërbimi (roje) duhet të kërkojë maksimalisht çertifikatat për 4
punonjës shërbimi (roje) dhe jo për 5 punonjës shërbimi (roje).
Në këto kushte ky kriter duhet domosdoshmërisht të modifikohet sipas argumentimeve tona dhe
të ripërcaktohet “Operatori ofertues duhet të paraqesë katër çertifikata profesionale për ushtrim
profesioni të rojes lëshuar nga DPQ Elbasan.”.
2. Nga ana juaj është kërkuar “CV të stafit kryesor përgjegjës për zhatimin e kontratës dhe
stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit.”.
Referuar ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne
rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik,
Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara
duhet të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur të gjithë
përfaqësuesit e subjektit ose operatorit ekonomik janë të licensuar konform legjislacionit në fuqi,
si dhe për më tepër janë të paisur edhe me certifikatë për titullar subjekti dhe certifikatë për
drejtues teknik subjekti, si dhe punonjësit e shërbimit janë të pajisur me certifikata si punonjës
shërbimi dhe janë persona to kualifikuar përpara se të paisen me certifikatat përkatëse pra
dokumentacionet që kërkohen në kriteret e tjera janë të mjaftueshëm për ti dhënë autoritetit
kontraktor një ekspoze apo civi të stafit kryesor dhe përgjegjës për zbatimin e kontratës.
Në këto kushte ky kriter është i tepërt dhe domosdoshmërisht duhet të hiqet nga autoriteti
kontraktor.
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3. Nga ana juaj është kërkuar “Operatori ofertues duhet të vërtetojë se disponon mjet (motor) jo
më të vogël se 600 kubik në pronësi ose me kontratë qeraje për ndërhyrje në raste nevoje.
Motorat duhet të jenë të pajisur me dokumentacionin përkatës (leje qarkullimi, kolaudim i mjetit
leje drejtimi dhe sigurimi i detyrueshëm, taksa të vlefshme certifikatë pronësie.”.
Referuar ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne
rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik
Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara
duhet të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur kërkon shërbim
vetëm me roje private ose punonjës shërbimi, qendra e kontrollit do të jetë si mbështetëse në
raste situata emergjence, si dhe duke ditur se autoriteti kontraktor kërkon nëpërmjet vërtetimit të
performancës grupet e gatshëm duhej që për të qënë të drejtë në lidhje me këtë përcaktim duhet
të kërkonte dokumentacionet për minimurni një automjet dhe jo për motor.
Në këto kushte ky kriter duhet domosdoshmërisht të modifikohet sipas argumentimeve tona dhe
të ripërcaktohet “Ofertuesi duhet të disponojë së paku 1 automjet për ndërhyrje në raste
emergjente, në pronësi të shoqërisë apo të marrë me qera. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë: - Lejen e Qarkullimit dhe taksat e automjetit në pronësi të shoqërisë, si dhe lejen e
drejtimit të drejtuesit të mjetit. Në rastin kur automjeti është marrë me qera, Leja e Qarkullimit
duhet të shoqërohet edhe me kontratën noteriale të marrjes me qera, ku të jetë përcaktuar afati
dhe qëllimi i marrjes me qera.”.
4. Nga ana juaj është kërkuar “Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë/paraqesë
çertifikatë lëshuar nga drejtoria informacionit të klasifikuar.”.
Referuar ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne
rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik,
Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara
duhet të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur të gjithë
përfaqësuesit e subjektit ose operatorit ekonomik janë të licensuar konform legjislacionit në fuqi,
si dhe për më tepër janë të paisur edhe me certifikatë për titullar subjekti dhe certifikatë për
drejtues teknik subjekti, si dhe punonjësit e shërbimit janë të paisur me certifikata si punonjës
shërbimi dhe ç'është më e rëndësishmja objekti që kërkohet të ruhet nga autoriteti kontraktor nuk
është objekt i rëndësisë të veçantë që kërkon ndonjë çertifikatë të karakteristikave për
informacione të klasifikuar, pra vendosja e këtij kriteri është diskriminues dhe nuk ka fare lidhje
me shërbimin e kërkuar.
Në këto kushte ky kriter është i tepërt dhe domosdoshmërisht duhet të hiqet nga autoriteti
kontraktor.
Të nderuar Anëtarë të Komisioni të Njësisë së Prokurimit, Titullar i Autoritetit Kontraktor, JU
në mënyrë flagrante dhe në shkelje të ligjit keni vendosur kritere të pakuptimta, jo në përputhje
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me ligjin, jo në përputhje me shërbimin që ju kërkoni, si dhe kritere diskrimunuese, duke u bërë
precendent për ndjekjen nga ana jonë të veprimeve të mëtejshme edhe në organet e Prokurorisë,
në Ministrinë e Shëndetësisë, Tiranë, si dhe do të vëmë ne dijeni edhe Kryeministrin nëpërmjet
protalit.
Përsa me lart shihet qartë se kemi të bëjmë me veprime të padrejta nga Autoriteti Kontraktor dhe
njësia e prokurimit, pasi kriteret janë, jo në përputhje me ligjin, me parimet kryesore, dhe duke
mos pasur trajtim të barabartë të ofertuesve ose kandidateve, duke mos pasur transparencë në
procedurën e prokurimit, duke mos pasur barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u
ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, duke mos siguruar integritet, besim publik dhe
transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Përsa më sipër kërkojmë pezullimin e procedurës së sipërcituar dhe modifikimin e kritereve të
veçanta sipas orientimeve tona ligjore të sipërcituara.
II.6. Në datën 26.04.2019, nëpërmjet shkresës nr.1/13 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Bahiti G” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e
paraqitur prej tij.
II.7. Në datën 02.05.2019 operatori ekonomik “Bahiti G” sh.p.k, ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar tek autoriteti
kontraktor.
II.8. Në datën 17.05.2019, nëpërmjet shkresës me nr. 1/17 prot., datë 15.05.2019, protokolluar
me tonën me nr. 783/2 prot, me objekt: “Informacion”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesat e operatorëve
ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k, se: “Te kriteri 2.3
Kapaciteti teknik, pika 3 keni kërkuar: “CV të stafit kryesor përgjegjës për zbatimin e kontratës
dhe stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit”. Në VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit”, i ndryshuar, pika 5 përcakton: “Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të leshuara 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. Pra referuar dispozitës së
sipërcituar CV-të duhet të përfshijnë vetëm personelin kryesor dhe jo “stafit përgjegjës për
kryerjen e shërbimit” pasi punonjësit kanë plotësuar gjithë dokumentacionin, janë pajisur me
dëshminë e trajnimit profesional dhe në përfundim kanë marrë Çertifikatën e ushtrimit të
profesionit e cila është e mjaftueshme për AK në lidhje me shërbimin e kërkuar. Për më tepër
edhe KPP në një vendim shprehet se për vetë specifikën që kanë “shoqëritë private të sigurisë
fizike “, veprimtaria e tyre gjen një rregullim të posaçëm nga lex specialis Ligji 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe nga aktet nënligjore në zbatim të tij. Për sa më sipër,
Licensimi nga QKL, si dhe licencat e lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të mjaftueshme
autoritetit kontraktor në lidhje me çertifikimin e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë
pjesmarrës”. Përderisa një punonjës është i çertifikuar nga DPQ, atëherë ai i përmbush të gjitha
kërkesat ligjore për ofrimin e shërbimit dhe kjo garanci është e mjaftueshme për AK. Autoriteti
kontraktor duhet të heqë kriterin “CV dhe stafit përgjegjës për krverjen e shërbimit”, pasi një
kërkesë e tillë nuk i shërben qëllimit për realizimin e shërbimit të kërkuar, por përkundrazi është
e panevojshme, duke krijuar barrier për opertorët ekonomikë neë përmbushjen e ofertës.
Autoriteti nuk mund të vendos kritere të panevojshme, ekzagjeruese dhe për më shumë në
kundërshtim me legjislacionin për prokurimin publik.”, si dhe lidhur me pretendimin e operatorit
ekonomik “Bahiti G” sh.p.k se: “[…] Nga ana juaj është kërkuar “CV të stafit kryesor
përgjegjës për zhatimin e kontratës dhe stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit.”. Referuar
ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne rekomandimin e
Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik, Tiranë
“Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të
ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara duhet
të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur të gjithë përfaqësuesit e
subjektit ose operatorit ekonomik janë të licensuar konform legjislacionit në fuqi, si dhe për më
tepër janë të paisur edhe me certifikatë për titullar subjekti dhe certifikatë për drejtues teknik
subjekti, si dhe punonjësit e shërbimit janë të paisur me certifikata si punonjës shërbimi dhe janë
persona to kualifikuar përpara se të paisen me certifikatat përkatëse pra dokumentacionet që
kërkohen në kriteret e tjera janë të mjaftueshëm për ti dhënë autoritetit kontraktor një ekspoze
apo civi të stafit kryesor dhe përgjegjës për zbatimin e kontratës. Në këto kushte ky kriter është i
tepërt dhe domosdoshmërisht duhet të hiqet nga autoriteti kontraktor.”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 3
rezulton se është kërkuar:
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“CV të stafit kryesor përgjegjës për zbatimin e kontratës dhe stafit pergjegjes per kryerjen e
sherbimit.”.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndyshuar, 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: 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 ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh
me përcaktimet e nenit54 të këtij ligji.”
III.1.3. Në nenin 28 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014, i ndryshuar, të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se “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 CVtë e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla”.
III.1.4. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPPnë 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 prokurimi. Për realizimin me sukses të kontratës me
qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë neni 1 pika 2 të LPP,
parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: 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.1.5. Në lidhje me kërkesën e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi
i operatorëve ekonomikë ankimues “Kumria 1” shpk dhe “Bahiti G” shpk se “Autoriteti
kontraktor duhet të heqë kriterin “Cv për stafit pergjegjes për krverjen e shërbimit”, është një
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kërkesë e drejtë, pasi kriteri i mësipërm nuk është një kriter i ekzagjeruar, pasi wshtw i
parashikuar nw nenin 28, pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014, i ndryshuar, të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe pwr mw tepwr
qe CV-ja wshtw njw dokument deklarativ, i cili mund tw sigurohet lehtwsisht nga ana e
operatorwve ekonomikw pjeswmarrws nw procedurwn e prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k, se: “Te kriteri 2.3
Kapaciteti teknik, pika 5 keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë
Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të
jepet informacioni mbi: të paktën dhjetë punonjës të licensuar nga DPQ; Që disponon
minimalisht një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, jelek operational;...”. Në asnjë
institucion publik për më tepër në institucionin e shëndetësisë madje edhe vet policia e rendit nuk
shërben me jelek operacional përveç forcave operacionale tw përcaktuara nga ligji
“RENEA...etj” për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë për shoqërin dhe më tepër që nuk
jemi në kushtet gjendjes të jashtëzakonshme. Autoriteti kontraktor duhet të heqë kriterin “të ketë
jelek operational”, pasi nuk mund të vendosni kritere ekzagjeruese/penguese që operatorët
ekonomikë të jenë të diskriminuar dhe jo në kushte të barabarta në procedureën e konkurimit.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 5
rezulton se është kërkuar:
“5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e
Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: te pakten pese punonjes
te licensuar nga DPQ; Që disponon minimalisht nje automjet, Te kete pergjegjes sherbimesh,
jelek operacional;; Te mos kete marre mase administrative per (operatorin ekonomik, Titullar
dhe drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim; Te kete jo me pak se numri
i punonjesve te kerkuar: autorizim per mbajtje arme, shkop gome, pranga lidhes, radio
komunikimi. Te kete dedektor, elektrik, spray, Te kete pese operatore dhe grup te gatshem (tre
turne X dy punonjes). Ky vertetim duhet te permbaje informacionin dhe opinionin pozitiv per
operatorin ekonomik.”.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 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.”.

11

III.2.3. Neni 28, pika 5, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
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.2.4. Referuar Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1
pika 2 përcaktohet: “c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e
prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë”.
III.2.5. Në Kreun VII “Uniforma, mjetet, pajisjet e shërbimit, dokumenti i identifikimit të
punonjësit të shpsf-së”/ nëndarja B “Mjetet dhe pajisjet e shërbimit”, pika 3 të Udhëzimit Nr.
130, datë 5.3.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, parashikohet si vijon:
“3. Shoqëria private e sigurisë fizike, për realizimin e detyrës, në varësi me specifikat e shërbimit
pajis punonjësit me:
a) armatim personal, në përputhje me parashikimet e ligjit “Për armët”;
b) pistoleta elektrike;
c) bodygard spray;
d) jelek antiplumb;
e) hekura lidhës;
f) shkop gome;
g) elektrik dore;
h) radio ndërlidhjeje;
i) detektor dore;
j) maskë gazi;
k) dylbi;
l) helmetë;
m) rrip multifunksional”.
III.2.6. 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.
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 gjerë 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,
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pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin me sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit
të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP.
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 “jelekun operacional”, në kushtet kur autoriteti kontraktor do ta
realizojë shërbimin e kërkuar - i cili është një shërbim i zakonshëm i ruajtjes dhe sigurisë fizike;
përcaktimi i një kërkese të tillë është i ekzgjeruar dhe jo në përpjesëtim me natyrën e kontratës
objekt shqyrtimi.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kumria 1” sh.p.k, se: “Së treti:
Te kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë
Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të
jepet informacioni mbi: të paktën pesë punonjës të licensuar nga DPQ; Që disponon minimalisht
një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, Të ketë pesë operatorë dhe grup të gatshëm (tre
turne X dy punonjës).”. - Kërkojmë nga Ak-ja të heqë kriterin për “pesë operator” pasi kërkesa
për pesë operatorë të qendrës së kontrollit është e ekzagjeruar dhe jo në përpjestim me natyrën
dhe volumin e kontratës në lidhje me permasat e shërbimit të kërkuar. Për autoritetin kontraktor
është e rëndësishme të vërtetojë se OE disponon kapacitete teknike në rastin konkret punonjës
shërbimi mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi.”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 5
rezulton se është kërkuar:
“5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e
Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: te pakten pese punonjes
te licensuar nga DPQ; Që disponon minimalisht nje automjet, Te kete pergjegjes sherbimesh,
jelek operacional;; Te mos kete marre mase administrative per (operatorin ekonomik, Titullar
dhe drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim; Te kete jo me pak se numri
i punonjesve te kerkuar: autorizim per mbajtje arme, shkop gome, pranga lidhes, radio
komunikimi. Te kete dedektor, elektrik, spray, Te kete pese operatore dhe grup te gatshem (tre
turne X dy punonjes). Ky vertetim duhet te permbaje informacionin dhe opinionin pozitiv per
operatorin ekonomik.”.

III.3.2. Në lidhje me kërkesën e operatorit ekonomik mbi heqjen e kriterit pwr numrin e
operatorëve të qendrës së kontrollit, jo më pak se 5 punonjës, pasi kërkesa për operatorë të
qendrës së kontrollit jo më pak se pesë punonjës është e ekzagjëruar dhe jo në përpjestim me
natyrën dhe volumin e kontratës në lidhje me permasat e shërbimit të kërkuar, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se 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
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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.”. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kwrkesat e veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës që do të
prokurohet siç është përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik. Në rastin konkret,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se në respekt të testit të proporcionalitetit, referuar nenit
46, pika 1, të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, kërkesa e
autoritetit kontraktor në lidhje me disponueshmërine jo më pak se 5 punonjës operatorë të
qendrës së kontrollit duhet ndryshuar në përputhje me natyrën dhe vlerën e kontratës objekt
prokurimi. Numri i kërkuar prej 5 punonjësish operatorë për qendrën e kontrollit është i
ekzagjeruar dhe jo në proprocion me natyrën e shërbimit. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të modfikojë kriterin e mësipërm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k, se: “Gjithashtu kërkojmë
nga AK-ja të heqë kriterin për grup të gatshëm (tre turne X dy punonjës), pasi kërkesa për grup
të gatshëm është e ekzagjeruar, diskriminuese dhe nuk ka lidhje fare me objektin e prokurimit
“shërbimi i ruajtjes objektit me roje fizike”. Në Udhëzimin e Ministrit të Brendeshem nr.130,
datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit private të sigurisë fizike” KREU i V
“MENAXHIMI I SHËRBIMEVE TË SHPSF-së” pika 13 përcaktohet: “Për verifikimin e
sinjaleve elektronike për objektet që janë lidhur me këto sisteme, SHPSF-ja detyrohet të mbajë të
gatshëm një grup punonjësish me përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për çdo turn.”. Pra
kriteri për grup të gatshëm. (tre turne X dy punonjës) shërben për verifikimin e sinjaleve
elektronike për objektet që janë të lidhur me këto sisteme, çka nuk i përket objektit të prokurimit
që është ruajtje me roje fizike, por përkundrazi vendosja e një kriteri të tillë jashtë objektit të
prokurimit kufizon pjesmarrjen dhe konkurencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 5
rezulton se është kërkuar:
“5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e
Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: te pakten pese punonjes
te licensuar nga DPQ; Që disponon minimalisht nje automjet, Te kete pergjegjes sherbimesh,
jelek operacional;; Te mos kete marre mase administrative per (operatorin ekonomik, Titullar
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dhe drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim; Te kete jo me pak se numri
i punonjesve te kerkuar: autorizim per mbajtje arme, shkop gome, pranga lidhes, radio
komunikimi. Te kete dedektor, elektrik, spray, Te kete pese operatore dhe grup te gatshem (tre
turne X dy punonjes). Ky vertetim duhet te permbaje informacionin dhe opinionin pozitiv per
operatorin ekonomik.”.
III.4.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shtojca 10
(Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)
(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm
gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorise Shendetit
Publik Librazhd “ – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane
te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj .
Vendndodhja e sherbimit: _____________________________________
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i turneve

2

Numri i rojeve
te nevojshme

3.32

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

Ndërsa në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shtojca 8
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në 1 (nje) vendroje, ne DSHP Librazhd me dy turne II-III-te në të gjitha ditët
kalendarike për të cilën lidhet kontrata. (16 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
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Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, 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 kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë 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.4.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshëme Nr.130, datë 05.03.2018 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, Kreu V “Menaxhimi i Shërbimeve të
SHPSF-së”, në pikën 11 dhe 13 është parashikuar: “11. Veprimtaria e SHPSF-së realizohet
nëpërmjet organizimit të shërbimit me:
a) roje objekti për ruajtjen fizike;
b) truproje për ruajtjen e personave;
c) sisteme sinjalizuese elektronike për ruajtjen e objekteve;
d) punonjës shërbimi operator në qendrën e kontrollit;
e) punonjës shërbimi për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë të lidhura me
sisteme elektronike;
f) përgjegjës shërbimi;
g) punonjës shërbimi (shofer) për drejtimin e automjetit;
h) punonjës shërbimi për drejtimin e motoçikletës;
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i) shoqërues i qenit të shërbimit.
13. Për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë lidhur me këto sisteme, SHPSF-ja
detyrohet të mbajë të gatshëm një grup punonjësish me përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për
çdo turn. Koha e reagimit përcaktohet në kontratën e lidhur mes palëve.”.
III.4.5. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar
ofrimi i shërbimit të ruajtjes dhë sigurisë fizike të Drejtorisë së Shërbimit Publik, Librazhd
shërbim ky i cili kërkohet për 1 (një) vendroje me dy turne (Turni II dhe III) për të gjitha ditët
kalendarike për të cilën lidhet kontrata. Gjithashtu, autoriteti kontraktor në kriteret e vecanta të
kualifikimit, ka përcaktuar se operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë nëpërmjet Vërtetimit të
performancës të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, se disponojnë grup të gatshem
(tre turne X dy punonjës).
Nisur nga kërkesa e autoritetit kontraktor në lidhje me shërbimin dhe grafikun e ekzekutimit të
shërbimit, si dhe referuar akteve ligjore konkretisht Udhëzimit Nr. 130 date 05.03.2018 “Për
funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, Kreu V “Menaxhimi i Shërbimeve të SHPSFsë”, në pikën 13 parashikohet se: “Për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë
lidhur me këto sisteme, SHPSF-ja detyrohet të mbajë të gatshëm një grup punonjësish me
përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për çdo turn.”. Pra, referuar kësaj dispozite, operatorët
ekonomikë kanë detyrimin që të vërtetojnë se kanë grup të gatshëm me 2 (dy) punonjës për çdo
turn, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë lidhur me këto sisteme, sipas
shërbimit të kërkuar. Në rastin konkret, autoriteti kontraktor kërkon ofrimin e shërbimit të
ruajtjes dhe sigurisë fizike për për 1 (një) vendroje me dy turne (Turni II dhe III) për të gjitha
ditët kalendarike për të cilën lidhet kontrata. (16 orë në ditë). Nisur sa më sipër, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e grupit të gatshëm
për 1 (një) vendroje me dy turne (Turni II dhe III) për të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (16 orë në ditë) është një kërkesë në përpjestim me objektin dhe natyrën e
kontratës së prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k se: “Së katërti: Te kriteri
2.3 Kapaciteti teknik, pika 7 keni kërkuar: “Operatori ofertues duhet të vërtetojë se disponon
mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik në pronësi ose një kontratë qeraje për ndërhyrje në
raste nevoje. Motorat duhet të jenë të pajisur me dokumentacionin përkatës (leje qarkullimi,
kolaudim i mjetit, leje drejtimi dhe sigurimi i detyrueshëm, taksa të vlefshme, çertifikatë
pronësie.”. Konstatojmë se në kërkesën 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 është kërkuar
“Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të
jepet informacioni mbi: Që disponon minimalisht një automjet pra kërkesa për një automjet
është përcaktuar në këtë pikë, vendosja edhe një kërkese tjetër të dubluar dhe për më shumë një
mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik, duke përcaktuar edhe fuqin për të fluturuar jo vetëm
është i ekzagjeruar/diskriminues, por nuk i shërben qëllimit përveçse pengon pjesëmarrjen dhe
konkurencën e operatorëve dhe stimulon klientelizëm. Autoriteti kontraktor duhet të heqë kriterin
mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik” pasi nuk mund të vendosni kritere
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ekzagjeruese/penguese që operatorët ekonomike të jenë të diskriminuar dhe jo në kushte të
barabarta në procedurën e konkurimit duke,e paracaktuar fituesin që në fazën e parë të hartimit
të DT.”, si dhe pretendimin e operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk, se: “3. Nga ana juaj është
kërkuar “Operatori ofertues duhet të vërtetojë se disponon mjet (motor) jo më të vogël se 600
kubik në pronësi ose me kontratë qeraje për ndërhyrje në raste nevoje. Motorat duhet të jenë të
pajisur me dokumentacionin përkatës (leje qarkullimi, kolaudim i mjetit, leje drejtimi dhe
sigurimi i detyrueshëm, taksa të vlefshme certifikatë pronësie.”. Referuar ligjit për prokurimin
publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si
dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit
Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik, Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e
zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se
autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara duhet të jenë në përputhje të plotë me
shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur kërkon shërbim vetëm me roje private ose punonjës
shërbimi, qendra e kontrollit do të jetë si mbështetëse në raste situata emergjence, si dhe duke
ditur se autoriteti kontraktor kërkon nëpërmjet vërtetirnit të performancës grupet e gatshëm
duhej që për të qënë të drejtë në lidhje me këtë përcaktim duhet të kërkonte dokumentacionet për
minimurni një automjet dhe jo për motor. Në këto kushte ky kriter duhet domosdoshmërisht të
modifikohet sipas argumentimeve tona dhe të ripërcaktohet “Ofertuesi duhet të disponojë së
paku 1 automjet për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqërisë apo të marrë me
qera. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë: - Lejen e Qarkullimit dhe taksat e
automjetit në pronësi të shoqërisë, si dhe lejen e drejtimit të drejtuesit të mjetit. Në rastin kur
automjeti është marrë me qera, Leja e Qarkullimit duhet të shoqërohet edhe me kontratën
noteriale të marrjes me qera, ku të jetë përcaktuar afati dhe qëllimi i marrjes me qera.”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 7
rezulton se është kërkuar:
“Operatori ofertues duhet të vërtetoje se disponon mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik në
pronësi ose me kontratë qeraje për ndërhyrje në raste nevoje. Motorat duhet të jenë të pajisur
me dokumentacionin përkatës (leje qarkullimi, kolaudim i mjetit, leje drejtimi dhe sigurimi i
detyrueshëm taksa të vlefshme çertifikatë pronësie.”.
III.5.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 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.”.
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh
me përcaktimet e nenit54 të këtij ligji.”.
III.5.3. Në nenin 28, pika 5, gërma “ç” e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon
shprehimisht se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon: dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”.
III.5.4. 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.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e AK-se se “Operatori ofertues
duhet të vërtetojë se disponon mjet (motor) jo më të vogël se 600 kubik në pronësi ose me
kontratë qeraje për ndërhyrje në raste nevoje”, wshtw diskriminues pwrsa i pwrket pwrcaktimit
nga ana e autoritetit kontraktor tw kubikwve qw duhet tw ketw mjeti (motori). Në këtë kuptim,
për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
kapacitetet teknike, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit, në rastin
konkret të disponojë një motor, i cili është mjaftueshëm për realizimin me sukses të shërbimit
edhe në rastet e ngjarjeve të mundshme, të cilat do të kërkonin ndërhyrje të menjëhershme nga
ana e operatorit ekonomik, që ka marrë përsipër kryerjen e shërbimit.
Për këtë qëllim, autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e dokumentave të tenderit në
përputhje me argumentimin e mësipërm.
Pretendimi i ankimuesve qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k se: “Së pesti: Te kriteri
2.3 Kapaciteti teknik, pika 9 keni kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet të
disponojë/paraqesë certifikatë lëshuar nga drejtoria informacionit të klasifikuar”. Kërkesa për
“certifikatë nga Drejtoria e lnformacionit të klasifikuar është e paligjshme. Kjo çertifikatë
kërkohet vetëm në procedurat e prokurimit të klasifikuara që nuk bëhen publike dhe për këtë
arsye autoriteti duhet të heqë këtë kërkesë pasi nuk mund të vendosni kritere
ekzagjeruese/penguese në shkelje të ligjit”, si dhe pretendimin e operatorit ekonomik “Bahiti G”
shpk, se: “4. Nga ana juaj është kërkuar “Operatori ekonomik ofertues duhet të
disponojë/paraqesë certifikatë lëshuar nga drejtoria informacionit të klasifikuar.”. Referuar
ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe ne rekomandimin e
Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik, Tiranë
“Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të
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ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara duhet
të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur të gjithë përfaqësuesit e
subjektit ose operatorit ekonomik janë të licensuar konform legjislacionit në fuqi, si dhe për më
tepër janë të paisur edhe me certifikatë për titullar subjekti dhe certifikatë për drejtues teknik
subjekti, si dhe punonjësit e shërbimit janë të paisur me certifikata si punonjës shërbimi dhe
ç'është më e rëndësishmja objekti që kërkohet të ruhet nga autoriteti kontraktor nuk është objekt
i rëndësisë të veçantë që kërkon ndonjë çertifikatë të karakteristikave për informacione të
klasifikuar, pra vendosja e këtij kriteri është diskriminues dhe nuk ka fare lidhje me shërbimin e
kërkuar. Në këto kushte ky kriter është i tepërt dhe domosdoshmërisht duhet të hiqet nga
autoriteti kontraktor.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, rezulton
se është kërkuar:
“Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë/paraqesë çertifikatë lëshuar nga drejtoria
informacionit të klasifikuar.”.
III.6.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 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 ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh
me përcaktimet e nenit54 të këtij ligji.”.
III.6.3. Në nenin 28, pika 5, gërma “a” e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon
shprehimisht se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon: licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose.”.
III.6.4. Në nenin 1/1 dhe 2, të Ligjit Nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar
Sekret shtetëror”, i ndyshuar, përcaktohet si më poshtë:
“Neni 1/1
Fusha e veprimit
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(Shtuar me ligjin Nr. 9541, Datë 22.05.2006)
Ky ligj zbatohet për të gjitha institucionet shtetërore, qëndrore apo të vartësisë, për organet e
drejtësisë, prokurorisë dhe/ose personat juridike/fizike, personat me imunitet, ku për ushtrimin e
detyrave të tyre, duhet të kenë akses në informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror”.
Neni 2
Përkufizime
(Ndryshuar me ligjin Nr. 9541, Datë 22.05.2006)
Në kuptim të këtij ligji: “Sekret Shtetëror” do të thotë informacion i klasifikuar sipas këtij ligji,
ekspozimi i paautorizuar i të cilit mund të rrezikojë sigurimin kombëtar.
III.6.5. 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 gjerë 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 me sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit
të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP.
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 “disponimin e një çertifikate të lëshuar nga drejtoria
informacionit të klasifikuar”, në kushtet kur autoriteti kontraktor do ta realizojë shërbimin e
kërkuar - i cili është një shërbim i zakonshëm i ruajtjes dhe sigurisë fizike; përcaktimi i një
kërkese të tillë është i ekzgjeruar dhe jo në përpjesëtim me natyrën e kontratës objekt shqyrtimi,
sepse gjatë kryerjes së këtij shërbimi operatori ekonomik që do të kryejë këtë shërbim nuk do të
ketë akses në informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, pasi referuar specifikimeve teknike
të këtij shërbimi të dhëna nga ana e autoritetit kontraktor në Shtojcën 8 të dokumentave të
tenderit nuk shprehet në asnjë vend që gjatë kryerje së shërbimit operatori ekonomik do të ketë
akses në informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”.
Pretendimi i ankimuesve qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Bahiti G” sh.p.k. se: “Nga ana juaj është
kërkuar “Operatori ofertues duhet të paraqesë: “Pesë Çertifikata profesionale për ushtrim
profesioni të rojes lëshuar nga DPQ Elbasan.”.
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Referuar ligjit për prokurimin publik, vendimit të këshillit të ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, si dhe referuar argumentimit ligjor të përcaktuar edhe në
rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, Tiranë dhe Komisionit të Prokurimit Publik,
Tiranë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtes fizike” përcaktohet qartë se autoriteti kontraktor lidhur me kriteret e përcaktuara
duhet të jenë në përputhje të plotë me shërbimin e kërkuar pra në kushtet kur kërkon shërbim me
një total prej 3.32 punonjës shërbimi (roje) duhet të kërkojë maksimalisht çertifikatat për 4
punonjës shërbimi (roje) dhe jo për 5 punonjës shërbimi (roje). Në këto kushte ky kriter duhet
domosdoshmërisht të modifikohet sipas argumentimeve tona dhe të ripërcaktohet “Operatori
ofertues duhet të paraqesë katër çertifikata profesionale për ushtrim profesioni të rojes lëshuar
nga DPQ Elbasan.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor
i operatorëve ekonomikë”, Pika 2.1.3 autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“3. Operatori ofertues duhet të paraqesë pesë Çertifikata profesionale për ushtrim profesioni të
rojes lëshuar nga DPQ Elbasan.”.
III.7.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumenteve të tenderit për proçedurën e
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar si më poshtë:
Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ( objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen
e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1

2

Nr

Përshkrimi i

3
Njësia

4
Sasia

5
Numri total

6
Çmimi

7
Oferta
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1.

Shërbimeve

(Muaj)

(nr.vendrojeve)

i rojeve për
vendroje

Sherbimi i ruajtjes se
godines se Drejtoria
e Shendetit Publik
Librazhd
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
Oferta total

(X)

(X)

(X)

Njësi
/muaj

në total
(neto)

(X)

(X)

(X)
(X

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me dy turne dhe sherbim 16 ore turni
II-III-te):
1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe
nje vend-roje me dy turne II-III në muaj.
Nr.
1
2
3








Emërtimi
Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe
4
shëndetësore 16.7%
Analiza e kostos
Operatoret janë të detyruar të paraqesin analizën e detajuar me menyren e perllogaritjes
se kostos për ofertën e paraqitur si dhe preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM nr. 809,
datë 26.12.2018 për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi”, Ligji Nr. 7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014
“Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me dy turne te llogaritet
3.32 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo
punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ) .
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene per nje roje ne muaj.

23

III.7.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar kryerjen e shërbimit si më poshtë
vijon:

Shtojca 10
(Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)
(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm
gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorise Shendetit
Publik Librazhd “ – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane
te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj .
Vendndodhja e sherbimit: _____________________________________
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i turneve

2

Numri i rojeve
te nevojshme

3.32

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.7.4. Në nenin 46, pika 1, 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 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.7.5. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 2 dhe 5
përcaktohet se:
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
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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
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.7.6. 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.
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:
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.7.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, kapaciteti ligjor pika 2.1.3 në lidhje me numrin e
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punonjësve të shërbimit të licensuar pranë DVP Elbasan ku thuhet: “Operatori ofertues duhet të
paraqesë pesë Çertifikata profesionale për ushtrim profesioni të rojes lëshuar nga DPQ
Elbasan”, është jopropocionale me objektin e prokurimit, pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e
kontratës që prokurohet, në kushtet kur vetë autoriteti kontraktor në shtojcat e tjera ka
parashikuar shprehimisht se për realizmin e këtij shërbimi me një vendroje me dy turne (Turni II
dhe III) nevojiten 3.32 punonjës shërbimi. Në rastin konkret numri real i punonjësve që i
nevojitet autoritetit kontraktor referuar numrit të vendrojeve dhe turneve të kryerjes së shërbimit
është 3.32 punonjës shërbimi të kategorisë 1.3.A. Numri i punonjësve të shërbimit i përcaktuar
në kriteret e vecanta të kualifikimit është i ekzagjeruar joproporcional me objektin e prokurimit
dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën
e ligjit, i cili parashikon se kriteret për kualifikimin duhet të hartohen në atë mënyrë që të
stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se
operatori ekonomik disponon kapacitetet teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi),
mjaftueshëm, sa të jetë në gjendje të realizojë objektin e prokurimit.
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit 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. 22
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-18509-04-17-2019, me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik Librazhd - Marrëveshje
Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 12
muaj”, me fond limit 2.253.610 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë
06.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Librazhd.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Kumria 1” sh.p.k dhe “Bahiti G” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 783 Protokolli,
Datë 02.05.2019

Nr. 786 Protokolli,
Datë 02.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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