KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 349/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike, objektet e Drejtorisë Rajonale Fier”, me fond limit
20.980.620 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 15.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Drejtoria Rajonale Fier.”

Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Drejtoria Rajonale Fier

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike, objektet e Drejtorisë Rajonale Fier”,
me fond limit 20.980.620 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
15.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,
Drejtoria Rajonale Fier.
II.2. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit.
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II.3 Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
pranuar pjesërisht ankesën.
II.4. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimti Publik. Në ankesë pretendohet heqja e kriterit për armë në
përdorim.
II.5. Në datën 20.05.2015 autoriteti kontraktor ka depozituar në Komisionin e Prokurimit
dokumenta mbi procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
ankimuesit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k, pёrsa i pёrket
kriterit për armë në përdorim, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Per numrin e armeve te krahut qe ka ne përdorim, jo me pak se 2 (dy) arme krahu
(nga DPQ Fier), ne baze te Urdhrit te Ministrit te Brendshem,nr 155,date
29.05.2014,pika 3/a(per objektet e rendesise se veçante si N/stacione ...etj
III.1.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: Kërkesat e
veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin
46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.1.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores,
armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e
SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në
fuqi. Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se [...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën
e mbajtjes së së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë
drejtuesi teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që
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jepen për mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit
në fuqi [...].
III.1.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015
Kreu III, pika 1 dhe 2 parashikon se:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin e
veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike.
Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a. Numrin e punoinjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skaema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet:
“Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me
ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe
përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të
vecanta ruajtjeje për situata emergjente.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për “armë
në përdorim”, nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë vetëm kur
shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi
teknik përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton
punonjësit që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
Arma konkrete dhe leja përkatëse për përdorimin e kësaj arme, nuk mund të jepen më parë
se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas çertifikatës personale për
ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i pajisur me lejen/çertifikatën si
punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të drejtën për përdorimin e armës së
zjarrit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k 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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike, objektet e Drejtorisë Rajonale Fier”, me fond limit 20.980.620 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 15.05.2015, nga autoriteti kontraktor,
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Drejtoria Rajonale Fier.”
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e procedurës së
përputhje me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.

prokurimit, në

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 “Dea Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Nr. 851 Protokolli,
Datë 11.05.02.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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