KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 443/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik nga procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-16658-04-04-2019,
me objekt: “Loti i I-rë: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe
personelit me roje të kategorisë 1.3.A” Qarku Shkoder” Marrëveshje kuadër, për 2 vite”, me fond limit 3,830,400 lekë pa
T.V.SH, zhvilluar në datën 02.05.2019 nga autoriteti kontraktor
“Posta Shqiptare” sha”.

Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
Njësia Administrative nr. 7, ish Fusha e Aviacionit, Godina nr. 22,
Pallati nr. 2, Ap 9, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rr.“Reshit Çolloku”, Nr. 4 Tiranë.

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
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Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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 05.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF16658-04-04-2019, me objekt: “Loti i I-rë: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me
roje të kategorisë 1.3.A” Qarku Shkoder” - Marrëveshje kuadër, për 2 vite”, me fond limit
3,830,400 lekë pa T.V.SH, zhvilluar në datën 02.05.2019 nga autoriteti kontraktor “Posta
Shqiptare” sha”.

2

II.2. Në datën 17.05.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e kualifikuar si më
poshtë:
1. “Trezhnjeva”shpk
2. “Nazeri 2000” shpk

3.768.471,70 lekë
3.768.622,5 lekë

skualifikuar
kualifikuar

II.3. Në datën 17.05.2019, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk është vënë në dijeni mbi
arsyen e skualifikimit, si më poshtë vijon:
“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që
nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht: Nga
shqyrtimi i ofertës ekonomike, rezulton se nuk janë parashikuar detyrimet minimale ligjore,
konkretisht, keni parashikuar shtesë page turni II: 26.1 ditë. Ndërkohë që më datë
16.04.2019, nëpërmjet një sqarimi të hedhur në sistemin elektronik të APP-së, AK “Posta
Shqiptare” sh.a. sqaroi të gjithë Operatorët Ekonomik të interesuar më përmbajtjen si më
poshtë vijon: Meqenëse kontrata objekt prokurimi ka një afat 2 vjeçarë, fakti se shërbimi
kërkohet në 6 (gjashtë) ditë të javës pasi dita e Diel është pushim, si dhe referuar faktit se
vitit 2020 është vit kalendarik me 366 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) ditë, pasi muaji
Shkurt është me 29 (njëzet e nëntë) ditë, në përllogaritjen e ofertës ekonomike lidhur me
turnin e dytë (ora 19:00 – 20:00) po ju paraqesim përllogaritjen e ditëve mesatare të punës
duke përfshirë në përllogaritje deri në dy shifra pas presjes dhjetore dhe konkretisht: Viti
2020 është vit i brishtë dhe si rrjedhojë ka gjithsej 366 ditë. 366 (ditë) : 7 (ditë të javës) =
52.28 javë, për rrjedhojë janë 52.28 ditë të diela (pushim). 366 (ditë) - 52.28(ditë të diela) =
313.72 janë ditë pune në të cilat kryehet shërbimi. 313.72 (ditë pune) :12 (muaj) = 26.14 ditë
pune në muaj. Referuar sa më sipër, në përllogaritjen e ofertave ekonomike, operatorët
ofertues do të referohen në numrin mesatar 26.14 ditë pune në muaj. Sipas Shtojcës 1 të DT
“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”. Pra, keni
dështuar të përmbushni detyrimin bazë për një ofertues të suksesshëm, që është ofertimi në
përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit. Për sa mësipër Oferta
vlersohet jo e rregullt nga Komisioni”.
II.3.1. Në datën 20.05.2019, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e mësipërm të AK, me pretendimet si më
poshtë vijon:
“SHPSF "TREZHNJEVA" paraqet ankese prane Autoritetit Kontraktor ne lidhje me klasifikimin
e bere nga K.V.O me daten 17.05.2019.
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Se pari: Skualifikimin e padrejte dhe ne kundershtim me ligjin te ofertes se
paraqitur nga shoqeria "TREZHNJKEVA ne proceduren e mesiperme ku kemi parashtruar
faktet, argumentat dhe provat perkatese.
Nepermjet Sistemit te Prokurimit Elekttonik ne faqe e internetit te APP-se jemi njohur me
njoftimin e kontrates se publikuar per proceduren e prokurimit Loti i I-re: "Sherbimi i ruajtjes
se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A" Qarku Shkoder; Fondi limit; 3,830,400
(tre milion e teteqind e tridhjete mije e katerqind) Leke pa TVSH. Duke qene te interesuar per
kete procedure, paraqitem oferten tone ne perputhje me te gjitha kushtet dhe kerkesat ligjore,
ekonomike dhe teknike te percaktuara ne Dokumentat e Tenderit .
Nga KVO jemi njoftuar mes mesazhit elektronik me date 17.05.2019, per klasifikimin e ofertave
dhe nje nder ofertat e skualifikuara eshte oferta e shoqerise "TREZHNJEVA" oferta jane eshte
skualifikuar pa te drejte pasi ploteson kerkesat dhe kushtet e percaktuara nga Autoriteti
Kontraktor ne Dokumentat Standarde te Tenderit .
Aresyet e Skualifikimit: “Nga shqyrtimi i dokumentacionit Ligjor te ofertes rezulton qe nuk
i permbush kriteret ligjore dhe teknike per kualifikimin dhe konkretisht: Nuk jane parashikuar
detyrimet minimal ligjore konkretisht: keni parashikuar shtese page turni i dyte me 26 .1 dite
nderkohe qe me 16.04 2019 ne sqarimin e hedhur ne faqen e APP-se, autoriteti kontraktor sqaroi
te gjthe O .E se referuar faktit se viti 2020 eshte viti I brishte me 366 dite pasi muaj shkurt eshte
me 29 dite ne perllogaritjen e ofertes viti 202 me 366 dite dhe llogaritjet duhej te ishin bere
me 26.14 dite ne muaj 366 dite : 7 dite = 52.28 jave ose 313.72 dite: 12 muaj =26 . 14
dite/muaj.
Kundershtojme arsyen e skualifikiit pasi nuk qendron dhe eshte ne kundershtim me ligjin
Autoriteti kontraktor ne DST ka kerkuar qe sherbimi do te kryhet per 2 vjet dhe 24 muaj dhe jo
nje vit, pra jo vetem per vitin 2020 qe eshte me 366 dite, por ka kerkuar sherbim per dy vite qe i
takojne 366 dite + 365 dite = 731dite. Pretendimi i Autoriteti Kontraktor se kemi hedhur
sqarimin qe duhet perllogaritja me 26.14 dite me qe viti 2020 eshte me 366 dite dhe muaji
shkurt eshte me 29 dite nuk qendron pasi Autoriteti Kontraktor i ka sqaruar te gjithe
operatoret qe duhet te kene ne vemendje vitin 2020 dhe llogaritjet per kete vit te kihen parasysh
me 26.14 dite, por kurrsesi dhe ne asnje pike nuk citohet qe gjithe periudhe e sherbimit duhet te
llogaritet me 26.14 dite. Ne duke patur parasysh sqarimin e AK e kemi llogaritur vitin 2020 me
26.14 dite por vitin tjeter te sherbimit e kemi llogaritur me 365 dite.
Autoriteti kontraktor ne skulaifikimin tone duhet te kishte parasysh dhe udhezimin e KPP_se ku
thuhet qe per kohen e sherbimit me 2 vite llogaritja e ofertes duhet te behet me mesataren e dy
vitev dhe konkretisht 365 dite +366 dite =731 dite sherbim : 7 dite = 104.42 dite pushim 731 dite
- 104.42 = 626.58 dite sherbim: 24 muaj = 26.1 dite/muaj sherbim.
Kemi kete llogaritje ligjore.
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Llogaritja e cmimit te ofertes, percaktohet duke ju referuar dispozitave ligjore te sipercituara,
numrit te rojeve, oreve te sherbimit ne cdo vendroje.
Ne Dokumentave e Tenderit, Shtojcat 9 dhe 11, jane percaktuar vendrojet, numri i rojeve dhe
oret e kryerjes se sherbimit, sipas tabeles se meposhtme:

Filiali i Postës
Shqiptare sh.a.

Koeficenti i
përllogaritjessë
vlerës kryerjes së
shërbimit roje

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë
1.3.A, sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së
shërbimit, vëndet ku kryhet shërbimi

Dega e Postës Shkodër

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Shkodër ( 1 vendroje me 1 roje me
nje turn )

Dega e Postës Malësi e
Madhe

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Koplik ( 1 vendroje me 1 roje me
nje turn )

Dega e Postës Pukë

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë ( 1 vendroje me 1 roje me
nje turn )

Totali

3.36 roje

Gjithashtu ne Shtojcen 9, pika 11, eshte percaktuar, citoj: Sherbimi me roje te nenkategorise
1.3.A do te kryhet ne 6 dite pune ( nga e Hena - ne te Shtune) ne godinat e zyrave qender Filiali
dhe Dege, per nje kohe prej 6 ore e 40 min ( gjashte ore e dyzet minuta ) ne dite, te ndara nga
ora 08.00 - 11.20 dhe 16.40-20.00". Arrijme ne kete konkluzion pasi nje vit kalendarik (viti 2019
dhe 2020 dhe 2020 dhe 2021 periudhe kohore gjate se ciles do te zbatohet kontrata) ka gjithesej
365 dite+366 dite =731 dite : 7 dite/jave =104.42 dite te diela . Pra jane 731 dite gjithsej 104.42 dite diela=626.58 : 24 muaj = 26.10 dite.
Sa me siper menyra e llogaritjes se cmimit per njesi page/vendroje/muaj dhe
page/vendroje/muaj sipas vendrojeve, numrit te rojeve per cdo vendroje, dhe pages orare
224.13 leke (39,000 leke paga mujore/ 174 ore pune ne muaj per cdo roje=206.89 leke), si dhe
aplikimit te dispozitave te sipercituara, eshte:
Per vendrojen me 1.12 roje.
Llogaritja e cmimit per njesi page/roje/muaj, eshte:
Paga baze mujore : 39,000 leke.
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Shtese page turni II: 26.10 dite*224.13 leke*1 ore*20% shtese page/1.12 roje= 1,044.60 leke.
Kont.Sigurimeve shoqerore: 40,044.60*16.7% = 6,687.441eke
Shuma : 46,732 .041eke .

Llogaritja e cmimit per njesi page/vendroje/muaj, eshte:
Paga baze mujore : 39,000* 1.12 roje= 43,680 leke
Shtese page turni II: 1,044.60 leke*1.12 roje= 1,169,52 leke.

Kont.Sigurimeve shoqerore: 6,687.44leke*1.12= 7,489.93 leke
Shuma per 1 vendroje: 46,732.041eke*l.12 roje= 52,339.88leke.
Si perfundim kerkojme:
Se pari : Marrjen parasysh te ankeses tone.
Se dyti : Pezullimin e procedures deri ne shqyrtim te plote te ankeses tone. Se Se treti:
kualifikimin e firmave"Trezhnjeva" per aresyet e mesiperme”.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr.prot.1412/3, datë 28.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 31.05.2019 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 12.06.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. prot. 983/2,
shkresa e autoritetit kontraktor nr.prot.922/26, datë 11.06.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk
se: “Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton
që nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht: Nga
shqyrtimi i ofertës ekonomike, rezulton se nuk janë parashikuar detyrimet minimale ligjore,
konkretisht, keni parashikuar shtesë page turni II: 26.1 ditë. Ndërkohë që më datë
16.04.2019, nëpërmjet një sqarimi të hedhur në sistemin elektronik të APP-së, AK “Posta
Shqiptare” sh.a. sqaroi të gjithë Operatorët Ekonomik të interesuar më përmbajtjen si më
poshtë vijon: Meqenëse kontrata objekt prokurimi ka një afat 2 vjeçarë, fakti se shërbimi
kërkohet në 6 (gjashtë) ditë të javës pasi dita e Diel është pushim, si dhe referuar faktit se
vitit 2020 është vit kalendarik me 366 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) ditë, pasi muaji
Shkurt është me 29 (njëzet e nëntë) ditë, në përllogaritjen e ofertës ekonomike lidhur me
turnin e dytë (ora 19:00 – 20:00) po ju paraqesim përllogaritjen e ditëve mesatare të punës
duke përfshirë në përllogaritje deri në dy shifra pas presjes dhjetore dhe konkretisht: Viti
2020 është vit i brishtë dhe si rrjedhojë ka gjithsej 366 ditë. 366 (ditë) : 7 (ditë të javës) =
52.28 javë, për rrjedhojë janë 52.28 ditë të diela (pushim). 366 (ditë) - 52.28(ditë të diela) =
313.72 janë ditë pune në të cilat kryehet shërbimi. 313.72 (ditë pune) :12 (muaj) = 26.14 ditë
pune në muaj. Referuar sa më sipër, në përllogaritjen e ofertave ekonomike, operatorët
ofertues do të referohen në numrin mesatar 26.14 ditë pune në muaj. Sipas Shtojcës 1 të DT
“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”. Pra, keni
dështuar të përmbushni detyrimin bazë për një ofertues të suksesshëm, që është ofertimi në
përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit. Për sa mësipër Oferta
vlersohet jo e rregullt nga Komisioni”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:

III.1.1. 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.1.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik
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përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të veçantë të
ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj”.
III.1.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak
oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur
më shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më
shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e
saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta
vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga
ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56
të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova
shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e
nenit 56 të LPP”.
III.1.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat
e prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk
rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
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III.1.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e
caktuar në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave
të papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të
ulëta.
Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e
argumentimit dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e
dokumentuar, argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e veçantë
të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.
Në rast se një ofertë ekonomike, autoritetit kontraktor do t’i rezultojë anomalisht e ulët, atëherë,
legjislacioni për prokurimin publik ka përcaktuar mënyrën se si ky i fundit mund të mbrohet
nga një ofertë e tillë dhe konkretisht duke i kërkuar operatorit ekonomik, përpara se të vazhdojë
me procesin e vlerësimit të ofertave, të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune
shpjegime për elementë të veçantë të ofertës për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në
vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë
të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi,
edhe në rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën
anomalisht të ulët në rast se një ofertë rezulton e tillë.
III.1.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së
këtij shërbimi, bazuar në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe
përmasat e objektit të prokurimit, ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të
gjithë elementët ligjorë që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e
veçantë të kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti kontraktor do të gjykojë ofertën e
paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë strikt vendimit të autoritetit
kontraktor, mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka kryer vlerësimin e
ofertave duke konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një preventiv
apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
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III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit
të prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të
kryera nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve
procedurale; sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë
Komisioni i Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të
kërkuar (në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe
si i tillë ai ka një pozitë të veçantë dhe është përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit
të kontratës sipas legjislacionit në fuqi, kjo bazuar në nenin 62 të LPP “Detyrimet gjatë zbatimit
të kontratës”, ku përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentet e tenderit
organin ose organet, nga të cilët kandidati ose ofertuesi mund të marrë informacionin e
duhur për detyrimet fiskale, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e
punës, që janë në fuqi në Shqipëri ose në rajonin apo njësinë vendore ku do të zbatohet
kontrata.
2. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë
parasysh detyrimet, që shoqërojnë zbatimin e kontratës, siç është vendosur nga organet
kompetente, në përputhje me pikën 1 të këtij neni.
3. Detyrimet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe kushtet e parashikuara në nenin
46 të këtij ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo
shmangie nga këto kushte apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të
kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse
cilësia e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë
dhe të përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për
qëllim që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç
edhe në rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga
minimale, e cila në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto
apo kur oferta nuk konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli
edhe nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin
dhe monitorimin e respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në
shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse,
apo në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij
karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
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prokurimin publik”, i ndryshuar, por bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori
ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur
ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
III.1.8. Në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
“Shtojca 1
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 Shërbimeve

3

Njësia
(Muaj)

1.

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________

(X)

4

5

Numri total i
rojeve për
(nr.vendroje vendroje
ve)
Sasia

(X)

(X)

6

Çmimi
Njësi
/muaj

(X)

7

Oferta
në total
(neto)

(X)

Oferta Neto ne total

11

TVSH (%)

(X)

Oferta total

(X)

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________

Sqarime

1.

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.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe
nje vend-roje në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

2.

Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore 16.7%
Analiza e kostos





Operatoret janë të detyruar të paraqesin 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”. Operatori ofertues duhet të nënshkruaje dhe
vulose specifikimet teknike, termat e references, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.
Numri i punonjësve të nevojshëm të shërbimit për një vendroje llogaritet sipas shtojces 9.
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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 ne total”.

III.1.9. Ndërsa në shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, pika 11 të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet si vijon:
“11. Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të kryhet në 6 ditë punë (nga e Hëna – në të
Shtunë) në godinat e zyrave qendër Filiali dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. (gjashtë
orë e dyzet minuta) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00.
Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i
nënkategorisë 1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i
ndryshuar), Kreu i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.
Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë
“1.3.A” në Filialet dhe Degët e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.
Filiali i Postës
Shqiptare sh.a.

Koeficenti i
përllogaritjessë
vlerës kryerjes së
shërbimit roje

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë
1.3.A, sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së
shërbimit, vëndet ku kryhet shërbimi

Filiali Postës
Shkodër
Dega e Postës
Shkodër

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Shkodër ( 1 vendroje me 1
roje me nje turn )

Dega e Postës Malësi
e Madhe

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Koplik ( 1 vendroje me 1
roje me nje turn )

Dega e Postës Pukë

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë ( 1 vendroje me 1 roje
me nje turn )

Totali

3.36 roje
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Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet: Marrëveshje Kuader - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite, që fillon pas përfundimit të
kontratave që janë në fuqi”.
III.1.10. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:

” Shërbimi që kërkohet:
“Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A në 10 Lote” dhe
konkretisht: Qarqet Shkoder, Durrës, Gjirokastër, Korçë Marrëveshje Kuader - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”, që fillon pas përfundimit
të kontratave që janë në fuqi.
Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A” në Filialet dhe Degët e Postës sh.a.
Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë “1.3.A”
në Filialet dhe Degët e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

Filiali i Postës
Shqiptare sh.a.

Koeficenti i
përllogaritjessë
vlerës kryerjes së
shërbimit roje

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë
1.3.A, sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së
shërbimit, vëndet ku kryhet shërbimi

Dega e Postës
Shkodër

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Shkodër ( 1 vendroje me 1
roje me nje turn )

Dega e Postës Malësi
e Madhe

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Koplik ( 1 vendroje me 1
roje me nje turn )

Dega e Postës Pukë

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë ( 1 vendroje me 1 roje
me nje turn )

Totali

3.36 roje

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet: Marrëveshje Kuader - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite, që fillon pas përfundimit të
kontratave që janë në fuqi”.
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III.11. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:


Shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizikë me punonjës shërbimi, të objekteve të saj, vlerave
monetare e materiale brenda tyre, si edhe personelin punonjës në detyrë, sipas tabelës së
dhenë në shtojca 11, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”, që fillon pas përfundimit të kontratave që janë
në fuqi.

Detyrat:


Mbrojtja e objekteve (zyrave) të Posta Shqiptare sh.a., vlerave monetare e materiale
brenda tyre, si edhe personelin punonjës në detyrë.
Shpërndarja:


Shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizikë me punonjës shërbimi shtrihet në gjithë territorin
e qarkut përkatës sipas kërkesës së drejtuesve të Filialit dhe Degëve përkatëse.

Vendi i kryerjes së shërbimeve:


Në Ambjentet e Filialit Postar sipas qarkut përkatës”.

III.1.12. Në datën 16.04.2019 autoriteti kontraktor ka publikuar në SPE një shtojcë, ku sqaron si
më poshtë vijon:
“Në vijim të sqarimit të një operatori ekonomik të interesuar lidhur me “Saktësimin përsa i
përket afatit të fillimit dhe përfundimit të shërbimit dhe ditët mesatare në muaj“, për proceduren
e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë
1.3.A”, Qarqet Shkodër, Durrës, Gjirokastër, Korçë, marrëveshje kuadër, për 2 vite, në Loti i IItë, Qarku Durrës, me fond limit: 3.830.400 Lekë (tre milion e tetëqind e tridhjetë mijë e
katërqind) Lekë pa T.V.SH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e vetë Shoqërisë “Posta
Shqiptare” sh.a. me procedurë të hapur elektronike, e parashikuar për t’u zhvilluar më datë
02.05.2019, ora 10.00, informojmë të gjithjë operatorët ekonomik të interesuar për proceduren
e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë
1.3.A”, Qarqet Shkodër, Durrës, Gjirokastër, Korçë, marrëveshje kuadër, për 2 vite, se:
Në Ligjin 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimet Publike” (me ndryshimet), neni 1, pika 2.
Germat d) dhe dh) parashikohet se: Qëllimi i këtij ligji është:
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.
Neni 2, Parimet e përzgjedhjes, Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në
përputhje me këto parime të përgjithshme:
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a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;
b) transparencë në procedurat e prokurimit;
c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.
Bazuar në legjislacionin e sipërcituar, si dhe referuar praktikave të Komisionit të Prokurimit
Publik (Vendimi i KPP nr. 47 të datës 28.01.2019) të vitit 2018, me qellim shmangien e çdo
konfuzioni të operatorëve ekonomik ofërtues në përgatitjen e ofertave ekonomike, ju informojmë
si vijon:
Meqenëse kontrata objekt prokurimi ka një afat 2 vjeçarë, fakti se shërbimi kërkohet në 6
(gjashtë) ditë të javës pasi dita e Diel është pushim, si dhe referuar faktit se vitit 2020 është vit
kalendarik me 366 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) ditë, pasi muaji Shkurt është me 29 (njëzet
e nëntë) ditë, në përllogaritjen e ofertës ekonomike lidhur me turnin e dytë (ora 19:00 – 20:00)
po ju paraqesim përllogaritjen e ditëve mesatare të punës duke përfshirë në përllogaritje deri në
dy shifra pas presjes dhjetore dhe konkretisht:
Viti 2020 është vit i brishtë dhe si rrjedhojë ka gjithsej 366 ditë.
366 (ditë) : 7 (ditë të javës) = 52.28 javë, për rrjedhojë janë 52.28 ditë të diela (pushim).
366 (ditë) - 52.28(ditë të diela) = 313.72 janë ditë pune në të cilat kryehet shërbimi.
313.72 (ditë pune) :12 (muaj) = 26.14 ditë pune në muaj.
Referuar sa më sipër, në përllogaritjen e ofertave ekonomike, operatorët ofertues do të referohen
në numrin mesatar 26.14 ditë pune në muaj.”
III.1.13. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në
analizën e kostos mujore si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha
parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin
konkret për turnin e dytë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu, referuar
sqarimit të bërë në SPE në datën 16.04.2019 për dokumentat e tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar shprehimisht se në përllogaritjen e ofertave ekonomike, operatorët ofertues do të
referohen në numrin mesatar 26.14 ditë pune në muaj.
III.1.14. Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k rezulton se
llogaritjet e kësaj të fundit janë bërë bazuar në numrin mesatar 26.10 ditë në muaj dhe jo 26.14
ditë në muaj, siç është kërkuar nga autoriteti kontraktor. Lidhur me këtë fakt ankimuesi
pretendon se, sipas përllogaritjeve të tij, rezultojnë 26.10 ditë mesatarisht në muaj, referuar
kohëzgjatjes së shërbimit për periudhen e parashikuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
III.1.15. Në rastin në fjalë Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin
ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. Referuar nenit 53, pika 3 dhe 4
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të LPP-së, ku përcaktohet 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 nenit 54 të këtij ligji. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo
përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat,
kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të
cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
oferta ekonomike e shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k nuk është paraqitur sipas kërkesave të
autoritetit, të parashikuara në kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi përllogaritja e ofertës
ekonomike e shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k bazuar në numrin mesatar të ditëve në muaj 26.10
ditë/muaj dhe jo sic është kërkuar nga autoritetit kontraktor 26.14 ditë/muaj. Komisioni gjykon
se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe
kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë
pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
III.1.15. Akoma më tej KPP sqaron se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin
pretendime në lidhje me kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit
kanë patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika
1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në
rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Komisioni
gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me
kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që
i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të
cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatorët ekonomikë ankimues do të
kishin paqartësi në lidhje me përllogartijet e ofertave ekonomie, kanë patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në
pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të
ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “[…]
Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë
nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
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përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve
nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
Përsa më sipër, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe
nenit 31 të Vendimit të 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-16658-04-04-2019, me
objekt: “Loti i I-rë: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë
1.3.A” Qarku Shkoder” - Marrëveshje kuadër, për 2 vite”, me fond limit 3,830,400 lekë
pa T.V.SH, zhvilluar në datën 02.05.2019 nga autoriteti kontraktor “Posta Shqiptare”
sha”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit,
në zbatim të nenit 63 të LPP-së.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 983 Protokolli, Datë 31.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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