KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Në respekt të legjislacionit për prokurimin publik dhe të precedentit të vendosur me vendimin
KPP1/2013, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në një procedurë prokurimi për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes me roje civile të objekteve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë
autoritetit kontraktor ka detyrimin ligjor të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara,
duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin të gjitha kërkesat ligjore, administrative
e kualifikuese dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të ulët, sipas formulës së
përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
Në këtë kontekst, autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të kërkojnë preventivin/analizën
e kostos duke përfshirë në të të gjithë elementët e parashikuar nga ligji dhe, në bazë të tyre të
gjykojë ofertat e paraqitura duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të
suksesshme.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” 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-së përcakohet se:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte 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 VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 4,
gërma “ë” përcaktohet shprehimisht se:
“Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta
vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 40% e fondit limit të përllogaritur.
Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së,
oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 80% e mesatares së
ofertave të vlefshme.”
Nëse një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulta, 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-së sipas të cilit: “Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më
shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve, janë anomalisht të ulta, ai,

përpara se t’i kualifikojë ato, kërkon me shkrim shpjegime për elemente të vecantë të ofertës,
për: Anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të
ofruatra; 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; Origjinalitetin e
punëve, mallrave apo shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi; 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.
Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesit dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzoje ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjithë elementet e saj.”
Pra, në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulta si dhe 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 Prokurimin Publik” (të ndryshuar), autoriteti kontraktor duhet të
lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nënin 55 të
këtij ligji.
Gjithashtu, KPP vëren se, në nenin 62 “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës” të LPP-së
përcaktohet:
“1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentat 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 nenin, si dhe kushtet e parashikuara në 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.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të theksojë rolin e posaçëm që ka
autoriteti kontraktor, për vetë cilësimin e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi
thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar
rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet të
monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit të ruajtjes me
roje është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.

Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e parashikuara
në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin.

