REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 212/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 11/04/2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Sherbim me roje
private” ISUV 2017” me nr. REF-68115-02-17-2017 me fond
limit 4.742.053,12 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në
datë 02.03.2017 nga autoriteti kontraktor Instituti i Sigurisë
Ushqimore dhe Veterinarisë.

Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k.
Adresa: Rr “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I-rë
Tiranë
“SSX” sh.p.k.
Adresa: Rr “5 Maji”, ish- ndërmarrja Kimike
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Adresa: “Rr. Aleksandër Moisiu”, Nr. 82,
Tiranë
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë 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, i cili nuk e ka
pranuar 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. Në datën 20.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Sherbim me roje private” ISUV 2017” me nr.
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REF-68115-02-17-2017 me fond limit 4.742.053,12 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar
në datë 02.03.2017 nga autoriteti kontraktor Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

II.1 Në datën 23.02.2017 pala ankimuese “Dea Security” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën e
mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 23.02.2017 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr. 192 prot datë 23.02.2017.
II.1.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të
përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se:
[...]
i.

Së pari në dokumentat e tenderit AK është shprehur: Kohëzgjatja e kontratës ose afati
kohor për ekzekutimin: 314 ditë ose duke filluar nga 21.02.2017 në përfundim
31.12.2017. Pra autoriteti thotë njëherë 314 ditë ose duke filluar nga 21.02.2017 në
përfundim në 31.12.2017, pra duhet të qartësohet dhe të specifikohet qartësisht afati në
muaj për përllogaritjen e ofertës në mënyrë që të shmanget konfuzioni mes operatorëve.

ii.

Së dyti, në dokumentet e tenderit AK ka kërkuar: Subjekti të jetë i pajisur me certifikatë
ISO 9001:2015. Kërkojmë nga AK të heqë këtë kriter.

iii.

Së treti, në dokumentat e tenderit AK ka kërkuar “ Punonjësit e shërbimit të kenë
Autorizim për përdorim arme lëshuar nga DPQ Tiranë. Kundërshtojmë kriterin e
vendosur nga Ak për Autorizim për përdorim arme lëshuar nga DPQ Tiranë dhe
kërkojmë heqjen e këtij kritetri pasi në rastin konkret është kërkuar që kriteri të
përmbushet nga një dokument që e lëshon DPQ Tiranë, por legjislacioni për armët
legjitimon tashmë të drejtën e çdo personi fizik apo juridik përfshirë edhe subjektet e
shoqërisë së ruajtjes fizike për të pasur armatim në përonësi të tyre pasi ligji përcakton
se dokumenti për armë provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret për
kalimin pronësisë në përputhje me dispozitat ligjore.

iv.

Së katërti, në dokumentat e tenderit AK ka kërkuar “ të mos ketë ngjatje për vitin
2015,2016 të mos ketë marrë masa administrative për vitin 2015,2016” kërkojmë që AK
të heqë këtë kërkesë.

[…]”

II.3. Referuar materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit, si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se
autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe në datë 27.02.2017 i ka kthyer përgjigje ankimuesit
mos pranuar ankesën.
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II.3.1 Në kthimin e përgjigjes autoriteti kontraktor argumenton se :“[…]
Pësa i përket pikës së parë të ankesës suaj në dst është kërkuar shërbim për 314 ditë me 2
vendroje me shërbim 24 orë me 9.6 roje duke filluar nga data 21.02.2017 deri më 31.12.2017.
Kjo datë është marrë si refernecë për përcaktimin e kohës së shërbimit për llogaritjen e fondit
limit në total. Pra në DST është përcaktuar qartë dhe saktë afati I përllogaritjes së kohës së
shërbimit. Lidhur me këtë pikë ju informojmë që data 21.02.2017 deri në 31.12.2017 janë 314
ditë shërbimi për tu kryer me 24 orë në ditë në 2 vendroje. Përsa më sipër ankesa juaj nuk
qëndron për këtë pikë pasi përcaktimi i afatit të shërbimit është i qartë.
Përsa i përket pikës së dytë të ankesës suaj mbi kriterin që subjekti të jetë i pajisur me certifikatë
ISO 9001:2015 për Menaxhimin e Cilësisë sipas objektit të prokurimit ju sqarojmë se ky kriter
është kërkuar që subjekti që do të marrë përsipër realizimin e kësaj kontrate shërbimi të jetë me
standarde të larta të sigurisë duke marrë parasysh që institucioni ynë është i një karakteri të
rëndësisë së veçantë pasi operatori ekonomik shpsf në rast se shpallet fitues duhet të ruajë dhe
të sigurojë në një nga vendrojet ambjetet e laboratorëve të ISUV të cilat kanë pajisje me vlera të
larta dhe specifika të cilat sjellin rrezikshmëri të lartë.
Lidhur me pikën e tretë të ankesës ju sqarojmë që shërbimi është kërkuar me armë dhe si i tillë
për rrjedhojë dhe punonjësit e shërbimit të cilët duhet të shërbejnë duhet të jenë të pajisur me
leje përdorim arme ose autorizim për përdorim arme….
Përsa i përket pikës ë katërt të ankesës lidhur me ngjarjet për vitin 2015-2016 dhe masat
administrative ju sqarojmë se ky kriter është kërkuar në bazë të ligjit nr. 75/2014….
II.4. Në datën 28.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 23.02.2017 pala ankimuese “SSX” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën e mësipërme të
prokurimit, ankesë e pranuar në datë 23.02.2017 përmes protokollit hyrës të institucionit Nr. 191
prot datë 23.02.2017.
II.5.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të
përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se:
[...]Në dokumentet e tenderit është kërkuar si kriter kualifikimi “Subjekti të jetë i pajisur me
Certifikatë ISO 9001:2015 për objektin e prokurimit. SHPSF-të pajisjen me licencë nga QKB
dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, pajiset me certifikatë të drejtuesit teknik
dhe titullarit të subjektiti. Aktiviteti i tyre kontrollohen nga drejtoritë vendore të Policisë së
Shtetit të cilat janë organe kompetente shtetërore të specializura për monitorimin e tyre.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri. […]”
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II.6. Referuar materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit, si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se
autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe në datë 27.02.2017 i ka kthyer përgjigje ankimuesit
mos pranuar ankesën.
II.6.1 Në kthimin e përgjigjes autoriteti kontraktor argumenton se :“[…]
Përsa i përket ankesës suaj mbi kriterin që subjekti të jetë I pajisur me certifikatë ISO
9001:2015 për Menaxhimin e Cilësisë sipas objektit të prokurimit ju sqarojmë se ky kriter është
kërkuar që subjekti që do të marrë përsipër realizimin e kësaj kontrate shërbimi të jetë me
standarde të larta të sigurisë duke marrë parasysh që institucioni ynë është i një karakteri të
rëndësisë së veçantë pasi operatori ekonomik shpsf në rast se shpallet fitues duhet të ruajë dhe
të sigurojë në një nga vendrojet ambjetet e laboratorëve të ISUV të cilat kanë pajisje me vlera të
larta dhe specifika të cilat sjellin rrezikshmëri të lartë.”
II.7. Në datën 28.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 07.03.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas
shqyrtimit
të
ankesës,
cionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

dokumenta

Arsyeton
III.1. Lidhur pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk dhe “SSX” shpk
mbi modifikimin e dokumentave të tenderit me argumentin se “[...]Në dokumentet e tenderit
është kërkuar si kriter kualifikimi “Subjekti të jetë i pajisur me Certifikatë ISO 9001:2015 për
objektin e prokurimit. SHPSF-të pajisjen me licencë nga QKB dhe nga Drejtoria e Përgjithshme
e Policisë së Shtetit, pajiset me certifikatë të drejtuesit teknik dhe titullarit të subjektiti. Aktiviteti
i tyre kontrollohen nga drejtoritë vendore të Policisë së Shtetit të cilat janë organe kompetente
shtetërore të specializura për monitorimin e tyre. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
[….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se
“
Subjeki te jete i pajisur me Certifikate ISO 9001:2015 per objektin e prokurimit.”
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III1.2. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
III.1.3. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet
e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.”
Në nenin 30 të VKM nr. 914 dt.29.12.2014 ”Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar parashikohet se ”Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet
i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara
nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo
dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit. ”
III.1.4. Në dokumentet e procedurës së prokurimit, objekt ankimi, në “Kriteret e vecanta për
kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, është kërkuar: “[...]2. Subjektet e SHRSF-së duhet të paraqesin
licencën e shoqërisë me nënkategorinë I.3 A ”Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si
dhe veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, konform Ligjit nr.75/2014, date
10.07.2014 “Per Sherbimin e ruajtes dhe te sigurise fizike”. Janë të vlefshme edhe licencat
aktive, të dhëna në zbatim të ligjit nr. 8770, datë 19.4.2001, “Për shërbimin e ruajtjes dhe të
sigurisë fizike”, (i ndryshua.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mësipërm nuk është proporcional me
objektin e prokurimit. 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 edhe nga aktet nën ligjore në zbatim të tij. Për sa më sipër, Licencimi nga
Q.K.L., si edhe Licencat e lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të mjaftueshme autoritetit
kontraktor në lidhje me certifikimin e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës.
Për sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë “Dea Security” shpk dhe “SSX” shpk
qëndrojnë
III.2. Lidhur pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk mbi modifikimin
e dokumentave të tenderit me argumentin se “[...]Së pari në dokumentat e tenderit AK është
shprehur: Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 314 ditë ose duke filluar nga
21.02.2017 në përfundim 31.12.2017. Pra autoriteti thotë njëherë 314 ditë ose duke filluar nga
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21.02.2017 në përfundim në 31.12.2017, pra duhet të qartësohet dhe të specifikohet qartësisht
afati në muaj për përllogaritjen e ofertës në mënyrë që të shmanget konfuzioni mes operatorëve.
[….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në “Formularin e Njoftimit të Kontratës”, autoriteti kontraktor ka parashikuar se
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja: 314 ditë
ose duke filluar nga 21/02/2017 me përfundim në 31/12/2017
III.2.2. Në nenin 21 pika 2 të VKM 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se
Ky njoftim publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në sistemin
elektronik të prokurimit, në përputhje me nenin 58 të LPP.
Njoftimi duhet të përmbajë:
- referencën e procedurës;
- emrin dhe adresën e ofertuesit të shpallur fitues;
- përshkrimin e punëve/mallrave/shërbimeve;
- kohëzgjatjen e kontratës dhe çmimin/vlerën e kontratës;
- emrat dhe çmimet/vlerën e ofertuesve të tjerë;
- emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit;
- informacion nëse ka pasur ankesa, si dhe
- kërkesën që kontrata të nënshkruhet, me kusht që të jetë bërë sigurimi i
saj.
III.2.3. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në publikimin e njoftimit
të kontratës për procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar ndër
të tjera se kohëzgjatja e kontratës, bazë mbi të cilën do të përllogariten ofertat ekonomike nga
njëra anë nga ana e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës si edhe vlerësimi nga ana e Komisionit
të të Vlerësimit të Ofertave nga ana tjetër, është 314 ditë, pasqyruar kjo edhe në shtojcën 10 mbi
“Shërbimet dhe Grafikun e Ezkekutimit”. Në rastin konkret, KPP konstaton se autoriteti
kontraktor ka parashikuar në ditë, afatin ekzekutimit të kontratës duke mos shfaqur paqartësi
mbi afatin e zbatimit të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.3. Lidhur pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk mbi modifikimin
e dokumentave të tenderit me argumentin se “[...]Së treti, në dokumentat e tenderit AK ka
kërkuar “ Punonjësit e shërbimit të kenë Autorizim për përdorim arme lëshuar nga DPQ Tiranë.
Kundërshtojmë kriterin e vendosur nga Ak për Autorizim për përdorim arme lëshuar nga DPQ
Tiranë dhe kërkojmë heqjen e këtij kritetri pasi në rastin konkret është kërkuar që kriteri të
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përmbushet nga një dokument që e lëshon DPQ Tiranë, por legjislacioni për armët legjitimon
tashmë të drejtën e çdo personi fizik apo juridik përfshirë edhe subjektet e shoqërisë së ruajtjes
fizike për të pasur armatim në përonësi të tyre pasi ligji përcakton se dokumenti për armë
provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret për kalimin pronësisë në përputhje me
dispozitat ligjore.
[….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 6. “Kriteret e Veçanta të kualifikimit” , “Kapaciteti Teknik”, të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar “Vërtetim të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet se operatori ekonomik:

-

disponon jo më pak se 15 punonjës shërbimi të çertifikuar, shoqeruar me listen emerore te
tyre
disponon qëndër kontrolli/sallë operative shoqeruar me Akt miratimin e salles operative.
disponon grup të gatshëm
ka 2 përgjegjës shërbimi
ka operatorë për qëndrën e kontrollit me 4-punonjes
te kete paguar detyrimet per DPQ Tirane per vitin 2016
te mos kete ngjarje per vitin 2015,2016
te mos kete marre masa administrative per vitin 2015, 2016.
Te kete 2-arme brezi te shoqeruar me dokumentacion perkates.
Punonjesit e sherbimit te kene Autorizim per perdorim arme leshuar nga DPQ Tirane.

III.3.2. Referuar ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, në
nenin 34, parashikohet shprehimisht:
1. Në veprimtarinë e sigurisë fizike, të drejtën e mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit,
vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe punonjësit e shërbimit.
2. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje miratohen nga Policia e
Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
III.3.3. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit,
si më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.3.4. Referuar ligjit 74/2014, datë 10.07.2014 “Për armët”, neni 5 “Kategorizimi i armëve”
parashikon shprehimisht se: “1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
[...]
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se 28
cm; (B3);
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ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7);
[...];”
Gjithashtu, në nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
“1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të
armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi private
e shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në
përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil.”
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
“[...] Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik ,duke
respektuar përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1. Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk
lëshohet autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska,
të pajisura me shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto
armë, pajisen me autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë
ose të huaj që vërtetojnë aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë,
sipas vërtetimit/lejes përkatëse nga ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës
shtetërore ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën
dhe u njihet e drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që
plotësojnë kriteret për mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të
këtij ligji.
[…].”
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III.3.5. Në interpretim të dispozitave ligjore sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se legjislacioni në fuqi për armët, lejon dhe i jep shprehimisht të drejtën e blerjes së armës cdo
personi fizik apo juridik përfshirë këtu edhe cdo operator ekonomik pjesmarrës në procedurat e
prokurimit të drejtën për të pasur në pronësi të tij armatim për kategoritë e armëve të
përcaktuara/lejuara në ligj. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar bazës ligjore të
mësipërme, subjektet juridike privatë që ofrojnë shërbimin e ruajtjes fizike/shoqërim vlerash
monetare,pajisen me “Autorizim për blerje arme” në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi,
autorizim i cili është një akt i ndryshëm nga vërtetimet lëshuar nga Drejtoritë e Qarkut të
Policisë së Shtetit. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e
mësipërm duke parashikuar në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dokumentacionin e
nevojshëm për vërtetimin e disponueshmërisë së armatimit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.4. Lidhur pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk mbi modifikimin
e dokumentave të tenderit me argumentin se “[...]AK ka kërkuar “ të mos ketë ngjarje për vitin
2015,2016 të mos ketë marrë masa administrative për vitin 2015,2016” kërkojmë që AK të heqë
këtë kërkesë. [….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 6. “Kriteret e Veçanta të kualifikimit” , “Kapaciteti Teknik”, të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar “Vërtetim të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet se operatori ekonomik:

-

disponon jo më pak se 15 punonjës shërbimi të çertifikuar, shoqeruar me listen emerore te
tyre
disponon qëndër kontrolli/sallë operative shoqeruar me Akt miratimin e salles operative.
disponon grup të gatshëm
ka 2 përgjegjës shërbimi
ka operatorë për qëndrën e kontrollit me 4-punonjes
te kete paguar detyrimet per DPQ Tirane per vitin 2016
te mos kete ngjarje per vitin 2015,2016
te mos kete marre masa administrative per vitin 2015, 2016.
Te kete 2-arme brezi te shoqeruar me dokumentacion perkates.
Punonjesit e sherbimit te kene Autorizim per perdorim arme leshuar nga DPQ Tirane.

III.4.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të
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ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.4.3. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr. 964. Datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar parashikohet se “ Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”
III.4.4. Në nenin 38 “Kundërvajtet administrative”, pika 1dhe 2 të ligjit nr.75/2014
dt.10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se: “1.Për shkelje të
dispozitave të këtij ligji, kur ato nuk përbëjnë vepër penale, jepen masa administrative. 2.Masat
administrative jepen nga strukturat e Policisë së Shtetit.”
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”
Në nenin 28 pika 2 “Kontratat e Shërbimeve” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “ 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.4.4 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 kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor mbi
dorëzimin e një dokumenti përmes të cilës vërtetohet se subjekti të mos ketë marrë masë
administrative gjatë vitit 2016 si edhe të ketë shlyer detyrimet ndaj Drejtorisë së Policisë së
Qarkut,Tiranë nuk është një kriter diskriminuese dhe është në proporcion me natyrën dhe
objektin e kontratës. Është në të drejtën e autoriteteve kontraktore të vendosin ato kritere ligjore
të cilat i paraqesin një panoramë të qartë këtij të fundit mbi kapacitetin e operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës. E rëndësishme është që kriteret të mos jenë diskriminuese dhe të ofrojnë një trajtim
të njëjtë për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës dhe të jenë në proporcion me natyrën e
kontratës.
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Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qendron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri:
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit Kërkesë për Propozime” me objekt “Sherbim me roje private”
ISUV 2017” me nr. REF-68115-02-17-2017 me fond limit 4.742.053,12 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 02.03.2017 nga autoriteti kontraktor Instituti i
Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në përputhje
me konstatimet e mësipërme të K.P.P.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “Dea Security” sh.p.k dhe “SSX” 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.308 Protokolli; Datë 28.02.2017
Nr.312 Protokolli Datë 28.02.2017
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