REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 171/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë
e hapur”, marrëveshje kuadër me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike të objekteve të OST sh.a.”, me nr. REF-67535-02-03-2017, me
fond limit 169.072.430,00 lekë (pa TVSH), i ndarë në dy lote: Loti
1 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz,
N/Stacionin Koman”, N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe
N/Stacionin Burrel”, me nr. REF-67537-02-13-2017, me fond limit
33.814.480; Loti 2 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për
N/Stacioni Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin Sharrë,
N/Stacionin Rrashbull, Magazina Tiranë, NJMT dhe Zyrat
Qendrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2,
N/Stacionin Zemlak, Magazina Elbasan, N/Stacionin Fier dhe
N/Stacionin Babicë.”, me nr. REF-67539-02-13-2017, me fond
limit 135.257.950, parashikuar për t’u zhvilluar në datën
09.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST sh.a.).

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a
Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë – Durrës Km. 9
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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 relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 13.02.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, marrëveshje
kuadër me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të objekteve të OST sh.a.”, me nr. REF-6753502-03-2017, me fond limit 169.072.430,00 lekë (pa TVSH), i ndarë në dy lote: Loti 1 me objekt:
Loti 1 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”,
N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe N/Stacionin Burrel”, me nr. REF-67537-02-13-2017,
2

me fond limit 33.814.480; Loti 2 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacioni
Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, Magazina Tiranë,
NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, N/Stacionin
Zemlak, Magazina Elbasan, N/Stacionin Fier dhe N/Stacionin Babicë.”, me nr. REF-67539-0213-2017, me fond limit 135.257.950, parashikuar për t’u zhvilluar në datën 09.03.2017, nga
autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.).
II.2. Në datën 17.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...]
Së pari, në DST, për Lotin I dhe II autoriteti kontraktor ka kërkuar:
Loti 1 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”,
N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe N/Stacionin Burrel”;
Loti II “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacioni Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin
Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, Magazina Tiranë, NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a.,
N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, N/Stacionin Zemlak, Magazina Elbasan,
N/Stacionin Fier dhe N/Stacionin Babicë.”
Duke qenë se objektet për Lotin I, për të cilat AK kërkon shërbim kanë vendndodhje në dy qarqe
të ndryshme përkatësisht në Shkodër (N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”, N/Stacionin
V.Dejës, N/Stacionin Koplik), dhe qarku Dibër (N/Stacionin Burrel) kërkojmë që nga ana e AK të
bëhet ndarja në lotet respective pasi shtrirja e objektit të prokurimit ndodhet në dy qarqe të
ndryshme.
Duke qenë se objektet për lotin II, për të cilat AK kërkon shërbim kanë vendndodhje në pesë qarqe
të ndryshme përkatësisht në Tiranë, Elbasan, Fier, Korçë, Vlorë kërkojmë që nga ana e AK të
bëhet ndarja në lotet respektive pasi shtrirja e objektit të prokurimit në pesë qarqe edhe në qarkun
Tiranë (N/Stacioni Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull,
Magazina Tiranë, NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a.), Elbasan (N/Stacionin Elbasan 1,
N/Stacionin Elbasan 2, Magazina Elbasan), Fier (N/Stacionin Fier), Korçë (N/Stacionin Zemlak),
Vlorë (N/Stacionin Babicë) shmang pjesëmarjen në një procedurë prokurimi të shoqërive të
interesuara të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre vetëm në njërin qark, në kundërshtim me nenet 1,
2, 46/3, të LPP dhe rregullat e prokurimit publik.
Mosndarja në lotë për secilin qark zvogëlon numrin e shoqërive që do të shfaqin interes për këtë
procedurë prokurimi, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar të tyre të jenë pjesëmarrëse,
ndërkohë që ndarja në lote do të shoqërohej vetëm me lejimin e shoqërive që janë të licensuara
për qarkun përkatës të jenë pjesmarrëse në këtë procedurë prokurimi, duke stimuluar kështu
pjesëmarrjen e shoqërive që disponojnë një numër të kufizuar punonjësish shërbimi për qarkun
përkatës, në përputhje me nënin 1 të LPP. Qëndrim i mbajtur ky edhe nga KPP në vendimin
nr.252/2015.
Për sa më sipër AK duhet të bëjë ndarjen në lote për këtë procedure.
Së dyti, në dokumentat e tenderit AK ka kërkuar: ”Autorizim Individual në emër të shoqërisë për
përdorimin e frekuencave lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me rreze mbulimi Qarkun/Qarqet ku
ndodhen objektet ku do të kryhet shërbimi.”
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Kërkojmë nga AK të modifikojë këtë kriter në përputhje me përmasat e kontratës për të cilën
zhvillon procedurën e tenderit pasi kërkesa për AKEP Qarkun/Qarqet ku ndodhen objektet ku do
të kryhet shërbimi është e ekzagjeruar, kjo në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për
Miratimin e Rregullave në Prokurimin Publik” dhe LPP përcakton: Kriteret për kualifikim
vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor...[...].
Neni 46, pika 1/g e LPP [...].
Për sa më sipër autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kërkesën për autorizim individual nga
AKEP për caktim frekuencash Qarkun/Qarqet ku ndodhen objektet ku do të kryhet shërbimi të
bëhet me mbulim zonën për të cilën prokurohet, kjo në përputhje me dispozitat ligjore, në përputhje
me përmasat e kontratës që prokurohet duke mos penguar pjesëmarrjen e OE në këtë procedurë.
Së treti, autoriteti kontraktor në pikën 2.3.2 Kapaciteti teknik ka kërkuar: Operatori ekonomik
ofertues duhet të paraqesë vërtetim/e nga Drejtoritë e Policisë së Qarkut në të cilin/at pasqyrohet
informacioni i mëposhtëm:
-Numri i punonjësve të shërbimit të çertifikuar duhet të jetë jo më pak se 145 (njëqind e dyzet e
pesë). Loti I – 30 (tridhjetë) punonjës të çertifikuar shërbimi. Loti II 115 (një qind e pesëmbëdhjetë)
punonjës të çcertifikuar shërbimi.
1. Që ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorisë së policisë së Qarkut përkates.
2. Për numrin e armëve që ka në përdorim që duhet të jetë jo më pak se 21 armë krahu dhe 9
armë brezi: Loti I - 5(pesë) armë krahu dhe 1(një) armë brezi; Loti II - 16
(gjashtëmbëdhjetë) armë krahu dhe 8 (tetë) armë brezi
3. Që ka grup të gatshëm.
Shënim: Vërtetimi në lidhje me pikën 3 të kriterit të mësipërm (për armët) të jetë jo më i hershëm
se 30 ditë nga data e hapjes së tenderit.
Kundërshtojmë kriterin e vendosur nga AK për armët e krahut dhe të brezit dhe kërkojmë heqjen
e këtij kriteri pasi në rastin konkret është kërkuar të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut për numrin e armëve, por legjislacionin për armët i
cili legjitimon gjithashtu të drejtën e çdo personi fizik apo juridik përfshi edhe subjetet e shoqërisë
së ruajtjes fizike për të pasur armatim në pronësi të tyre i cili provohet rast pas rasti me anë të
dokumentacionit konkret për kalimin e pronësisë në përputhje me dispozitat ligjore.
Udhëzimi nr. 157 ”Për funksionimin e shëbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu V, pika 3/a [...]
Ligji 74/2014 ”Për armët”, neni 5 [...]
Neni 7 [...]
Neni 8 [...]
Autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar duke hequr kriterin e paraqitjes së
numrit të armëve të brezit, në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga
pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi operatorët ekonomikë mund të vërtetojnë
disponueshmërinë e armëve në mënyra të tjera dhe jo nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore
të Policisë së Qarkut. Të njëjtin qëndrim në lidhje me armët ka mbajtur dhe KPP në vendimin e
ngjashëm nr 948/2016, datë 09.12.2016. Për këtë arsye AK duhet ta modifikojë këtë kriter në
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe të heqë kërkesën armë me vërtetimin e DPQ.
Së katërti, AK duhet të modifikojë edhe numrin e punonjësve të kërkuar sipas ndarjes së loteve dhe
në përpjestim me përmasat dhe natyrën e shërbimit të kërkuar.
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Përfundimisht nga argumentimi i bërë sa më sipër kërkojmë nga ana e autoritetit tuaj modifikimin
e kritereve të kualifikimit të përcaktuar në DST, të cilat kufizojnë pjesmarrjen në këtë procedurë
prokurimi dhe bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike. Shpresojmë që ankesa jonë të merret në konsideratë, pasi në të kundërt ne do të
ndjekim të gjitha shkallët e ankimit.
II.3. Në datën 22.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 936/3 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur.
II.4. Në datën 28.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi.
II.5. Në datën 08.03.2017, nëpërmjet shkresës me nr.1256/1 prot., datë 08.03.2017, me objekt:
“Informacion për procedurën e prokurimit me objekt “Shërbimi privat i sigurisë fizike të objekteve
të OST sh.a.”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k.
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 ankimues se: “[...] Së pari, në DST, për Lotin
I dhe II autoriteti kontraktor ka kërkuar:
Loti 1 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”,
N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe N/Stacionin Burrel”;
Loti II “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacioni Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin
Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, Magazina Tiranë, NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a.,
N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, N/Stacionin Zemlak, Magazina Elbasan,
N/Stacionin Fier dhe N/Stacionin Babicë.”
Duke qenë se objektet për Lotin I, për të cilat AK kërkon shërbim kanë vendndodhje në dy qarqe
të ndryshme përkatësisht në Shkodër (N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”, N/Stacionin
V.Dejës, N/Stacionin Koplik), dhe qarku Dibër (N/Stacionin Burrel) kërkojmë që nga ana e AK të
bëhet ndarja në lotet respektive pasi shtrirja e objektit të prokurimit ndodhet në dy qarqe të
ndryshme.
Duke qenë se objektet për lotin II, për të cilat AK kërkon shërbim kanë vendndodhje në pesë qarqe
të ndryshme përkatësisht në Tiranë, Elbasan, Fier, Korçë, Vlorë kërkojmë që nga ana e AK të
bëhet ndarja në lotet respektive pasi shtrirja e objektit të prokurimit në pesë qarqe edhe në qarkun
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Tiranë (N/Stacioni Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull,
Magazina Tiranë, NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a.), Elbasan (N/Stacionin Elbasan 1,
N/Stacionin Elbasan 2, Magazina Elbasan), Fier (N/Stacionin Fier), Korçë (N/Stacionin Zemlak),
Vlorë (N/Stacionin Babicë) shmang pjesëmarjen në një procedurë prokurimi të shoqërive të
interesuara të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre vetëm në njërin qark, në kundërshtim me nenet 1,
2, 46/3, të LPP dhe rregullat e prokurimit publik”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 12 “Termat e referencës” autoriteti kontraktor ka përcaktuar: Vendi dhe
dorëzimi i shërbimeve: Shërbimi i ruajtjes do të kryhet në objektet e OST sh.a si në tabelën e
mëposhtme:
Objektet
N/ST Fierzë
N/ST Koman
N/ST Vau Dejës
N/ST Koplik
N/Burrel

Numri i vendrojeve 2017
Loti I
1
1
2
1
1

Armë krahu
1
1
1
1
1

Armë brezi
1
-

Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar kryerja e
shërbimit si vijon:
Objektet
N/ST Fierzë
N/ST Koman
N/ST Vau Dejës
N/ST Koplik
N/Burrel
N/ST Tirana 1
N/ST Tirana 2
N/ST Sharrë
N/ST Rrashbull
Nj.M.T
Zyrat Qendrore
N/ST Elbasan 1
N/ST Elbasan 2
Mag. Elbasan
N/ST Zemblak
N/ST Fier
N/ST Babicë

Numri i vendrojeve 2017
Loti I
1
1
2
1
1
Loti II
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
6

Total

30

III.1.2. Sipas përgjigjes së autoritetit kontraktor, dhënë ankimuesit nëpërmjet shkresës nr. 936/3
prot., datë 22.02.2017, është sqaruar si vijon: “Lidhur me pretendimin për ndarjen e procedurës
në lote, sipas qarqeve: Ndarja në lote sipas qarqeve do të komplikonte menaxhimin e kontratave
dhe shpërndarjen e përgjegjësive. Kjo do të sillte kosto të shtuara për autoritetin kontraktor si dhe
risk e vështirësi për AK-në gjatë zbatimit të kontratës. Kontrolli për verifikimin nëse shërbimi do
të ofrohet sipas specifikimeve teknike do të komplikohej edhe më shumë. Ndarja në lote do të
komplikonte menaxhimin e kontratave dhe shpërndarjen e përgjegjësive duke e komplikuar
realizimin me sukses të kontratës. [...] Referuar rregullave të prokurimit publik, për realizimin e
objektit të prokurimit mund të krijohen bashkime të përkohshme operatorësh ekonomikë të cilët
ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarqe të ndryshme. Në varësi të degëve që do të marrin përsipër të
mbulojnë me shërbimin e ruajtjes me roje private, përcaktohet përqindja e pjesëmarrjes dhe
elementët konkretë që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij grupi [...]”.
III.1.3. Në VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, Kreu VIII, neni 74, është parashikuar: “1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim
operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast
përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit,
punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.
Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe
sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve
ekonomikë. Në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të
nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
Sa më sipër, për realizimin e objektit të prokurimit mund të krijohen bashkime të përkohshme
operatorësh ekonomikë, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarqe të ndryshme. Në varësi të
degëve që do të marrin përsipër të mbulojnë me shërbimin e ruajtjes me roje private, përcaktohet
përqindja e pjesëmarrjes dhe elementët koktrete që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij grupi.
Çdo anëtar i grupit duhet të përmbushë kërkesat e përgjithshme për kualifikim, ndërsa kërkesat
ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në kryerjen e shërbimit në filialet/filialin përkatës, të përcaktuara në
aktmarrëveshje.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se legjislacioni i prokurimit publik e njeh të drejtën e
shoqërive për t’u bashkuar përkohësisht për të përmbushur një kontratë prokurimi, në kushtet kur
kjo kontratë nuk mund të realizohet nga një operator ekonomik.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “[…] autoriteti kontraktor duhet
të modifikojë kërkesën për autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash Qarkun/Qarqet
ku ndodhen objektet ku do të kryhet shërbimi të bëhet me mbulim zonën për të cilën prokurohet,
kjo në përputhje me dispozitat ligjore, në përputhje me përmasat e kontratës që prokurohet duke
mos penguar pjesëmarrjen e OE në këtë procedurë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë, pika 2.1.4., është kërkuar: “Autorizim
Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit
nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me rreze
mbulimi Qarkun/Qarqet ku ndodhen objektet ku do të kryhet shërbimi”.
III.2.2. 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."
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-se 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 dokumentat e tenderit."
Në Ligjin nr . 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni 23, pika 1 dhe
2, përcaktohet: 1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë
të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet
të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen
në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit
dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
Në nenin 66, të Iigjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: "AKEP-i lëshon një autorizim individual
për përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRF-në dhe Planin e Përdorimit të Frekuencave
, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave sipas neneve 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71
të këtij ligji."
Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të lartpërmendur),
ku përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave përmban: a) të dhëna për
përfituesin; b) frekuencat e përfituara; c) vendndodhjen dhe zonën e mbulimit; ç) afatin e
vlefshmërisë së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për shfrytëzimin e frekuencës së
caktuar, sipas nenit 71 të këtij ligji".
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III.2.3. 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, përvojen e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimin me sukses të kontratës.
Referuar vendndodhjes së objektit të prokurimit, që është i shtrirë në disa objekte të cilat përfshihen
në qarqe të ndryshme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri për paraqitjen e Autorizimit
të lëshuar nga AKEP duhet të jetë lëshuar nga autoriteti kompetent për qarqet përkatëse ku
përfshihen këto vendndodhje. KPP gjykon se për autoritetin kontraktor është e nevojshme që
autorizimi të mbulojë me radio komunikim dhe radio alarm vendin e kryerjes së shërbimit, i cili
përfshihet në qarkun përkatës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Për kriterin Operatori ekonomik ofertues duhet të
paraqesë vërtetim/e nga Drejtoritë e Policisë së Qarkut në të cilin/at pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
-Numri i punonjësve të shërbimit të çertifikuar duhet të jetë jo më pak se 145 (njëqind e dyzet e
pesë). Loti I – 30 (tridhjetë) punonjës të çertifikuar shërbimi. Loti II 115 (një qind e pesëmbëdhjetë)
punonjës të çertifikuar shërbimi.
1. Që ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorisë së policisë së Qarkut përkates.
2. Për numrin e armëve që ka në përdorim që duhet të jetë jo më pak se 21 armë krahu dhe 9
armë brezi: Loti I - 5(pesë) armë krahu dhe 1(një) armë brezi; Loti II - 16
(gjashtëmbëdhjetë) armë krahu dhe 8 (tetë) armë brezi
3. Që ka grup të gatshëm.
Shënim: Vërtetimi në lidhje me pikën 3 të kriterit të mësipërm (për armët) të jetë jo më i hershëm
se 30 ditë nga data e hapjes së tenderit.
Kundërshtojmë kriterin e vendosur nga AK për armët e krahut dhe të brezit dhe kërkojmë heqjen
e këtij kriteri pasi në rastin konkret është kërkuar të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut për numrin e armëve, por legjislacionin për armët i
cili legjitimon gjithashtu të drejtën e çdo personi fizik apo juridik përfshi edhe subjetet e shoqërisë
së ruajtjes fizike për të pasur armatim në pronësi të tyre i cili provohet rast pas rasti me anë të
dokumentacionit konkret për kalimin e pronësisë në përputhje me dispozitat ligjore.
[...]Autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar duke hequr kriterin e paraqitjes
së numrit të armëve të brezit, në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga
pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi operatorët ekonomikë mund të vërtetojnë
disponueshmërinë e armëve në mënyra të tjera dhe jo nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore
të Policisë së Qarkut”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.2, rezulton
se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kriterit të mëposhtëm:
“Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë vërtetim/e nga Drejtoritë e Policisë së Qarkut në
të cilin/at pasqyrohet informacioni i mëposhtëm:
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1. Numri i punonjësve të shërbimit të certifikuar duhet të jetë jo më pak se 145 (njëqind e dyzet e
pesë).
Loti I - 30 (tridhjetë) punonjës të certifikuar shërbimi.
Loti II - 115(njëqidepesëmbëdhjetë) punonjës të certifikuar shërbimi.
2. Që ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorisë së policisë së Qarkut përkatës.
3. Për numrin e armëve që ka në përdorim që duhet të jetë jo më pak se 21 armë krahu dhe 9 armë
brezi:
Loti I - 5(pesë) armë krahu dhe 1(një) armë brezi.
Loti II - 16 (gjashtëmbëdhjetë) armë krahu dhe 8 (tetë) armë brezi.
4. Që ka grup të gatshem.
Shenim: Vërtetimi në lidhje me pikën 3 të kriterit të mësipërm (për armët) të jetë jo më i hershëm
se 30 ditë nga data e hapjes së tenderit.
III.3.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
- Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit,
për veprimtarinë e SHPSF-së”.
III.3.3. Neni 27, pika “c” e këtij ligji 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 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 jepen për mbajtje,
miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.3.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si
më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.3.5. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues
argumenton se: “[…] në VKM nr. 292, datë 08.04.2015 “Për përcaktimin e rregullave për krijimin
dhe administrimin e regjistrit të armëve, në pikën 8, përcakton se: “Regjistrat e armëve mbahen
nga organet përgjegjëse të policisë vendore, me afat ruajtjeje të përhershëm”. Pra referuar kësaj
dispozite armët në pronësi të personave fizikë ose juridikë regjistrohen pranë Drejtorisë Vendore
të Policisë. Ndaj edhe përmbushja e këtij kriteri është kërkuar nëpërmjet vërtetimit të Policisë
Vendore përkatëse ku kryhet shërbimi[…]”.
III.3.6. Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së
operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të
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saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme
për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
III.3.7. Komisioni gjykon se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funskion
të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimet e lëshuara nga
Drejtoritë e Policive për numrin e armëve, është një kërkesë në përputhje me bazën ligjore si më
sipër cituar, pasi, kjo kërkesë ka për qëllim sigurimin e informacionit sa më real lidhur me
kapacitetet teknike të ofertuesve. Përderisa shoqëritë private të sigurisë fizike kanë detyrimin ligjor
të informojnë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit,
për veprimtarinë e SHPSF-së, për pasojë këto shoqëri mund të pajisen me vërtetim nga DPQ për
veprimtarinë e tyre, pas kërkesës me shkrim që këto të fundit bëjnë në strukturat përkatëse të
Policisë së Shtetit. Për pasojë, kushti i mësipërm mund të përmbushet nga çdo ofertues dhe kjo
kërkesë nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e për më tepër nuk tejkalon kufizimet e
përcaktuara në ligj. Për sa kohë që, kriteri i mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është
diskriminues e për më tepër nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj autoriteti kontraktor nuk
duhet të modifikojë kriterin sa më sipër.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “AK duhet të modifikojë edhe
numrin e punonjësve të kërkuar sipas ndarjes së loteve dhe në përpjestim me përmasat dhe natyrën
e shërbimit të kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar kryerja
e shërbimit si vijon:
Objektet
N/ST Fierzë
N/ST Koman
N/ST Vau Dejës
N/ST Koplik
N/Burrel
N/ST Tirana 1
N/ST Tirana 2
N/ST Sharrë
N/ST Rrashbull
Nj.M.T
Zyrat Qendrore
N/ST Elbasan 1

Numri i vendrojeve 2017
Loti I
1
1
2
1
1
Loti II
2
2
1
2
1
3
2
11

N/ST Elbasan 2
Mag. Elbasan
N/ST Zemblak
N/ST Fier
N/ST Babicë
Total

3
2
2
2
2
30

Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e referencës” të dokumentave të tenderit thuhet: “Shërbimi i
ruajtjes se objekteve te OST sh.a në 30 vend roje (141 roje) me tre turne 24 orë, në shtatë ditë të
javës.”
III.4.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet: “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike
dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
III.4.3. Në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë
të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet
të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen
në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet
të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të përshkrimit
funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë
dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për
hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës
së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike,
estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të
kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet
të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës.
Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e
mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
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.
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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Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, gjykon se, autoriteti kontraktor ka kërkuar
që shërbimi të kryhet në 30 vendroje me 141 roje (per të dy lotet) dhe kushtet e kryerjes së
shërbimit janë të njëjta për të gjitha vendrojet, pasi objektet do të ruhen 24 orë pa ndërprerje.
Sa më sipër, referuar llojit të shërbimit që do të kryhet si edhe turneve përkatëse, në kushtet kur
shërbimi do të kryhet me tre turne (24 orë), referuar edhe përcaktimit që ka bërë autoriteti
kontraktor që në lotin e parë janë 6 vendroje dhe në lotin e dytë janë 24 vendroje, numri i
punonjësve të kërkuar nga autoriteti kontraktor është në përputhje dhe në përpjesëtim me
shërbimin që do të kryhet për secilin lot.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk 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 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, marrëveshje kuadër me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të objekteve të OST sh.a.”, me nr. REF-67535-02-032017, me fond limit 169.072.430,00 lekë (pa TVSH), i ndarë në dy lote: Loti 1 me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”, N/Stacionin
V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe N/Stacionin Burrel”, me nr. REF-67537-02-13-2017, me
fond limit 33.814.480; Loti 2 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacioni
Tirana 1, N/Stacioni Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, Magazina
Tiranë, NJMT dhe Zyrat Qendrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan
2, N/Stacionin Zemlak, Magazina Elbasan, N/Stacionin Fier dhe N/Stacionin Babicë.”, me
nr. REF-67539-02-13-2017, me fond limit 135.257.950, parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 09.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
sh.a.).
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të K.P.P.
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 kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k.
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5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 307 Protokolli,
Datë 28.02.2017

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Hektor Balluku
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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