VENDIM
K.P.P.602/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. “Procedurë e Hapur” me Nr.
REF-63493-04-18-2018, me objekt : “Shërbimi me Roje Private“ në
SU“Shefqet Ndroqi Tiranë”, me fond limit 21,096,198.72 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar
“Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
Shtimi i arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Safe”sh.p.k.,
“Firdeus Security” sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k., “Pelikani Security”
sh.p.k. “SSX”sh.p.k., “Oktapus 1 Security” sh.p.k., “Myrto Security”
sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “ISA” sh.p.k., në
procedurën e msipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Leksi Security” sh.p.k. dhe “Arbana” sha.a. në procedurën e
msipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e bashkimit
të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Trezhnjeva” sh.p.k.në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të
prokurimit. Gjithashtu ankimuesi “Nazeri 2000” shpk pretendon
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skualifikimin e operatorëve ekonomikë të cilët kanë ofertuar nën vlerën
57511.11 lekë në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e bashkimit
të operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k. &“Siguria”sh.p.k.në procedurën
e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e bashkimit
të operatorëve ekonomikë “A 2000” sh.p.k. & “Mandi 2 K” sh.p.k.& “
Dajti” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Autoriteti kontraktor:

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë
Adresa: Rr. “Shefqet Ndroqi”,Tiranë

Ankimues

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lgjia 8, H. 10, Ap.3,Tiranë
BOE “S.S.X.”shpk & “Trezhnjeva” sh.p.k.
Adresa: Rruga “5 Maji”, brenda ish-ndërmarrjes kimike, Tiranë
“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë.
BOE “Safe”shpk & “Siguria” sh.p.k.
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. II, Rruga “Bernard Bilota”, Kulla “HaëaiToëer”, Nr 17, Pazar 2 Kati1, Tiranë.
“Myrto Security” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”, godina e
Albtelecom Fier
BOE “A 2000” sh.p.k. & “ Mandi 2K” sh.p.k & “Dajti” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Hamit Shijaku”, Vila 3/24 Tiranë

Subjekte të interesuar:

“Leksi Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Barrikadave”, Pallati 136 Shkalla 1,Apartamenti 3, Kati
3 Tiranë.
“Arbana” sha
Adresa:Rruga “Asim Vokshi”, Pall.33, Shk.4, Ap.2, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë interes për të
njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një
gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë 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.4. Kanë 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 ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1. Në datën 18.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-63493-04-18-2018, me objekt : “Shërbimi me Roje
Private“ në SU “Shefqet Ndroqi Tiranë”, me fond limit 21,096,198.72 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
II.2. Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

II.6. Në datën 04.06.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit. Referuar
raportit të auditimit të publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), në
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur
ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Safe” shpk
2. “Firdeus Security”
3. “Eurogjici Security” shpk
4. “Nazeri 2000” shpk
5. “Pelikani Security group”
6. “S.S.X.”shpk
7. “Oktapus 1 Security” shpk
8. “Myrto Security” shpk
9. “A-2000” shpk
10. “Aulona Pol 1” shpk
11. “International Security Albania” shpk
12. “Leksi Security” shpk
13. “Arbana sha”

57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
3,498,543.39 lekë
20,915,934.45 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,551.50 lekë
20,991,555.15 lekë
20,995,847.55lekë
21,052,463.11lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.7. Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më
poshtë vijon:
Oferta ekonomike 7.988. 96 oferte nen kosto.
2- Ska deklaruar rregullisht vendet e tjera te aktivitetit sipas kontratave qe ka paraqitur dhe
percaktuara ne Bilancin e vitit 2016 dhe nuk jane te pasqyruara ne vertetimin e OSHE mungojne
kontrata Elbasan etj.
3- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte ,Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e References .
4- Ne vertetimin e DPV Tirane ka mosperputhje te numrit te punonjesve te kontraktuar (bazuar ne
kontratat e deklaruara) me numrin e punonjesve te certifikuar ,ka me pak punonjes se ka kontrata
rrjedhimisht nuk permbush detyrimet me punonjes sherbimi
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II.8. Në datën 06.06.2018, operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij
ekonomike , si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Safe”sh.p.k., “Firdeus
Security” sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k., “Pelikani Security” sh.p.k. “SSX”sh.p.k., “Oktapus 1 Security”
sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “ISA” sh.p.k., si dhe
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Leksi Security” sëh.p.k. dhe “Arbana” sha.a. në mënyrë të
përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Kundështojmë arsyet e skualifikimit pasi nuk janë të bazuara në kriteret e veçanta të kualifikimit:
Së pari oferta jonë ekonomike është terësisht në përputhje me përllogaritjet e pranuara nga KPP si dhe
në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për të mbështetur këto më poshtë po ju vëmë në dispozicion
analizën e detajuar të cmimit të hartuar në përputhje të plotë me kërkesat në dst. Referojmë analizë
kosto[...]
Së dyti në lidhje me arsyen e skualifikimit se... “Ska deklaruar rregullisht vendet e tjera te aktivitetit
sipas kontratave qe ka paraqitur dhe percaktuara ne Bilancin e vitit 2016 dhe nuk jane te pasqyruara
ne vertetimin e OSHE mungojne kontrata Elbasan etj.” , sqarojmë se në kriteret e veçanta të
kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri.
Në përmbushje të kriterit të referuar sa më sipër, shoqëria jonë ka paraqitur dokumentacionin si në
vijim:
Bashkëlidhur vërtetim debie nr. 3193prot datë 19.04.2018[...]
Referojmë nenin 46 dhe 53 të LPP-së[...]
Në sa mës ipër në mënyrë eksplicite OSHEE thekson se “Vërtetimi lëshohet me kërkesë të “Eurogjici
Security” shpk dhe në kushtet kur nga sa më sipër ky subjekt rezulton me 0 lekë detyrime për fatura të
energjisë elektrike, si dhe në mbështetje të pikës 3 të nenit 53 të LPP-së , referojmë nenin[...].
Duket qartë se argumentimi i autoritetit kontraktor duket abuziv dhe diskriminues dhe për këtë do të
bëjmë kallzim penal për anëtarët e KVO-së. Referojmë VKM-në nr. 914 datë 29.12.2014 RrPP-së[...]
Nenin 9 (pagesa dhe afati për kryerjen e saj paragrafi 9.1 të kontratës së miratuar me VKM-në 109
datë 21.10.2001 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”
referojmë atë[...]
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike pasi bën verifikimet përkatëse lëshon “ Vërtetim
Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet aplikuese. OSHEE evidenton saktësinë e
dokumentacionit të paraqitur nga subjektet përkatëse si dhe tërësinë e kontratave dhe në fund
konkludon me lëshimin e Vërtetim debie i cili konfirmonse :
Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
Konsumatori rezulton debitor
Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve në këste.
Pra është OSHEE ajo që bën verifikimet përkatëse dhe në fund lëshon vërtetimin nëpërmjet të cilit
vërteton se oe-ja ka apo jo detyrime për energjinë elektrike. Përsa kohë OSHEE e ka bërë verifikimin
përkatës dhe ka lëshuar vërtetim nëpërmjet së cilit thekson se shoqëria jonë kq 0(zero) detyrime,
pretendimi i ak-së është i paligjshëm jashtë kopetencave dhe tërësiht në kundështim me kriterin
kualifikues.
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Nga sa më sipër, kërkojmë anulimin e vendimit për skualifikimin e shoqërisë sonë.
Së treti në lidhje me arsyen e skualifikimit.... “Operatori ekonomik nuk ka paraqitur lejet e armeve
(autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat Standarte ,Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek
Termat e References.”, sqarojmë se në kriteret e veçanta të kualifikimit nuk është kërkuar në asnjë pikë
të tyre leje arme apo autorizim për përdorimin e armëve. Ndërsa për sa i përket specifikimeve teknike
sipas shtojcës dhe tek termat e referencës ato nuk janë kritere kualifikuese, por janë kritere për
zbatimin e shërbimit. Referojmë nenin 46 të LPP-së[...].
Në sa më sipër arsyeja e skualifikimit është një lajthitje e plotë që ska asnjë lidhje me kriteret e veçanta
të kualifikimit dhe për këtë duhet të abnulohet.
Së katërti në lidhje me arsyen e eskualifikimit.... “Ne vertetimin e DPV Tirane ka mosperputhje te
numrit te punonjesve te kontraktuar (bazuar ne kontratat e deklaruara) me numrin e punonjesve te
certifikuar ,ka me pak punonjes se ka kontrata rrjedhimisht nuk permbush detyrimet me punonjes
sherbimi”, sqarojmë se kjo ska lidhje me kërkesat e kualifikimit. Në kriteret e veçanta të kualifikimit
është kërkuar: .Akti i Miratimit të Qëndres së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit të Qarkut
Tiranë si dhe Dokumenti i Performancës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik.
Për këtë duhet të pararqesë Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar..
Në përmbushje të kërkesës së referuar më sipër shoqëria jonë ka ngarkuar në spe dokumentacionin
bashkëngjitur akt miratimi nr. 35/400 prot datë 27.08.2015[...]
Vërtetim nr. 722/45 prot datë 10.04.2018 lëshuar nga DVP Tiranë, me anë të së cilit theksohet se
shoqëria jonë disponon Qendër Kontrolli (Sallë Operatove) dhe ka punar mjaftueshëm: Ka miratuar
Qendrën e Kontrollit me seli qëndrore në DVPTiranë nr. 35/400 prot datë 27.08.2015 rruga ”Adem
Jashari”Tiranë.
Vlerësimi përmbledhës për performancën e ”Eurogjici Security” shpk të nënkategorisë 1.3.A. seli
qëndrore në Tiranë ka punuar mjaftueshëm gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe bashkëpunuar me
DVPTiranë. Nga sa më sipër rezulton se kriteri më sipër i publikuar nga AK-ja në dst është
përmbushur tërësisht dhe çdo pretendim tjetër nuk është bazuar në kriteret e veçanta të kualifikimit dhe
për rrjedhojë jashtë kompetencës të AK-së. Për këtë arsye pretendimi i AK-së nuk qëndron e për këtë
arsye duhet të anulohet.
Kërkojmë lënien të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë
“Safe”sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k., “Pelikani Security” sh.p.k.
“SSX”sh.p.k., “Oktapus 1 Security” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Aulona Pol
1” sh.p.k., “ISA” sh.p.k., për arsye se :
Nuk kanë ofertuae në përputhje me kërkesat e AK-së për vlerë ditore por kanë ofertuar për vlerë totale
duke mos respektuar kërkesat e AK-së të publikura në dst.
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Nuk disponojnë 36 çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objektevedhe pronave brenda afatit 4 vjeçar.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Leksi Security” sëh.p.k. dhe “Arbana” sha.a. për
arsye se:
Nuk kanë ofertuae në përputhje me kërkesat e AK-së për vlerë ditore por kanë ofertuar për vlerë totale
duke mos respektuar kërkesat e AK-së të publikura në dst.
Nuk disponojnë 36 çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objektevedhe pronave brenda afatit 4 vjeçar.
Si përfundim kërkojmë:
Pezullimin e procedurës dei në shqyrtimin e plotë të ankesë
Kulaifikimin e shoqërisë sonë sipas arsyetimit të dhënë mësipërm.
Lënien të skualifikuar “Safe”sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k., “Pelikani
Security” sh.p.k. “SSX”sh.p.k., “Oktapus 1 Security” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “A 2000”
sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “ISA” sh.p.k., sipas arsyetimit të dhënë më sipër.
Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Leksi Security” sëh.p.k. dhe “Arbana” sha.a. sipas aryetimit
të dhënë më sipër.
Dërgimin pranë selisë së shoqërisë sonë të kopjes së vendimit të arsyetuar brenda afatit 7 ditor.
II.9. Në datën 11.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/63 prot, datë 11.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.
II.10. Në datën 18.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 04.06.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.S.X.” shpk & “ Trezhnjeva” shpk
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyen si më poshtë vijon:
1) - Operatori Treshnjeva ne QKR ka deklaruar ne sesionin: Vende te tjera te aktivitetit ushtrimin e
aktivitetit ne Tirane, Durres, Lezhe , Shkoder , Peshkopi. Ne vertetimin e leshuar nga OSHE nuk
perfshihet pagesat per filjalet e qendrave te kontrollit ne Lezhe , Shkoder. Nga Autoriteti Kontraktor ne
DST shtojca nr 7 “Kritere te vecanta per kualifikim“ pika d kerkohet: Vërtetim që konfirmon shlyerjen
e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
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2) Oferta 7988.96 per nje vendroje eshte nen kosto.
3) Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte ,Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, si dhe tek Termat e references

II.1.12. Në datën 07.06.2018, bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.S.X.” shpk & “ Trezhnjeva” shpk
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:

[…] Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit
Operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk e ka plotësuar kriterin e kualifikimit “Vërtetim që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”.
Në ofertë ky oe ka paraqitur vërtetimin nr. 61 datë 17.04.2018 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e
OSHEEKukës ku theksohet se kjo shoqëri ka 0 (zero) detyrime për pagesën e energjisë elektrike duke
përfshirë pagesën e muajit mars 2018 ose e thënë ndryshe ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të
energjisë elektrike.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit.
Në ofertën ekonomike kemi paraqitur shtojcën 1 ”Formulari i ofertës” të shoqëruar me analizën e
kostos si për vendroje me shërbim 24 orë ashtu dhe për vendroje me shërbim 8 orë.
Theksojmë se oferta ekonomike është hartuar sipa kërkesave tuaja në dokumentat e tenderit.
Konkretisht në dt është kërkuar; Referojmë shtojcën 1 të dst-ve[...] .
Pra është kërkuar analizë kostoje ditore ashtu sikurse kemi ofertuar ne. Tentativa e qëllishme e KVO-së
për të ndryshuar ofertën ekonomike tonë dështoi pasi i jemi përgjigjur negativisht me mesazh
elektronik duke sqaruar se vlera e ofertës nuk mund të ndryshohet për më tepër që u kërkua një ofertë e
re mbi bazë mujore dhe jo ditore ashtu sikurse është kërkuar në dst.
Theksojmë gjithashtu se vlera 7988.96 lekë pa TVSH në ditë për një vendroje është shpallur fituese pra
ligjore nga KPP-ja.
Neni 51 i LPP-së referojmë atë[...]
Si dhe nenin 53 të LPP-së[...].
Në lidhje me pikën 3 të skualifikimit
Referojmë nenin 46 të LPP-së Nenin 53/3 Sa më sipër rezulton se një ofertë të kualifikohet duhet të
plotësojë kritere e kualifikimit të dokumebntave të tenderit.
Në dst nuk ëhtë kërkuar që oe-të të paraqesin autorizimet e armëve.
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Fakti që njësia e hartimit të dokumentave të tenderit e ka përmendur këtë gjë në kapitullin specifikime
teknike nuk përbën kusht skaulifikimi, por janë specifikime teknike të cilat janë në zbatim të kontratës
dhe jo për kualifikimin e OE-ve.
Në ofertë kemi paraqitur (të dyja shoqëritë) edhe në shtojcën 5 deklaratë mbi përmbushjen e
specifikimeve teknike duke deklaruar se ”Përmbushim të gjitha specifikimet teknike të përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autroriteti
kontraktor) të dorëzuar bashke me këtë deklaratë. Pra edhe në këtë formë ky kriter i specifikimeve
teknike është i plotësuar.
Duke qënë se vendimi i KVO-së për skualifikimin tonë është i kundraligjshëm kërkojmë kualifikimin e
ofertës tonë si ofertë të rregullt, me dokumentacion të plotë që plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit
si dhe ofertë ligjore e cila ka parashikuar të gjitha detyrimet minimale për kryerjen e shërbimit.
II.13. Në datën 13.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/67 prot, datë 13.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.
II.14. Në datën 19.06.2018, pala ankimuese bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.S.X.” shpk & “
Trezhnjeva” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime
që ka parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
II.15. Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000 shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më poshtë
vijon:
Ne QKR ka deklaruar ne sesionin vende te tjera te aktivitetit ushtrimin e aktivitetit ne Berat
,Vlore,Gjirokaster, Durres, Korce, Shkoder, Kukes dhe ne veretimin e leshuar nga OSHE nuk
perfshihet pagesat per filjalet qendra kontrolli Vlore, Korce, Shkoder
2)- Oferta ekonomike per nje vendroje 7988.96 eshte nen Koston Ligjore
3)- Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte ,Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e references.
4)- Vertetimi i DPV Tirane eshte i muajit Janar, ku dihet qe ne tenderimet dokumentat tregues te
termave teknike duhet te jene Brenda afatit 3 mujor.
II.16. Në datën 07.06.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij
ekonomike, si dhe skualifikimin e operatorëve ekonomikë të cilët kanë ofertuar nën vlerën 57511.11
lekë në procedurën e mësipërme të prokurimit, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë
vijon:
[...]
Së pari autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit: “Ne QKR
ka deklaruar ne sesionin vende te tjera te aktivitetit ushtrimin e aktivitetit ne Berat ,Vlore,Gjirokaster,
Durres, Korce, Shkoder, Kukes dhe ne veretimin e leshuar nga OSHE nuk perfshihet pagesat per
filjalet qendra kontrolli Vlore, Korce, Shkoder” , nuk qëndron dhe është e pabazuar pasi:
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Në dst është kërkuar: “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.” Në
përmbushje të kësaj këerkesenga ana jonë kemi paraqitur vërtetimin me nr. 3486 prot datë 27.04.2018
lëshuar nga OSHEE që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
që ka shoqëria jonë duke përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2018. Pra kemi parqitur në
përputhje me kërkesën e dhënë në dst vërtetim OSHEE ku shprehet se shoqëria jonë nuk ka detyrime të
pashlyera. Në lidhje me këtë pikë i referohemi edhe qëndrimit të KPP-së venimin 236/2017 datë
20.04.2017 referojmë[...]Përsa më sipër duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi kemi përmbushur
kërkesën e dhënë në dst në përputhje me përcaktimet ligjore.
Së dyti autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi aryeja e skualifikimit: ” Oferta
ekonomike per nje vendroje 7988.96 eshte nen Koston Ligjore” nuk qëndron dhe është e pabazuar pasi
shoqëria jonë ka ofertuar 79988.96 lekë vendroja për vendrojet me shërbim 24 orë dhe referojmë
përllogaritjet[...].Përsa m ësipër autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqqërinë tonë pasi arsyeja
e skualifikimit nuk qëndron dhe oferta është dhënë në përputhje me dispozitat ligjore dhe shërbimin e
kërkuar nga autoriteti. Qëndrim të njëjtë ka mbajtur edhe KPP-ja me vendime të ngjashme psh
vendimin 97/2018 datë 05.03.2018 ku ka kulifikuar të gjitha ofertat e dhënë=a me vlerë 7988.96 lekë
për vendrojet me 24 orë si oferta në përmbushje të kostos ligjore.
Së treti autoriteti duhej të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit: “)- Operatoret
ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat Standarte
,Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e references.” Nuk qëndron dhe është i
pabazuar pasi: Në dst shtojca 8 kriteret e përgjithshme të kualifikimit 2 Kriteret e Veçanta të
kualifikimit nuk është kërkuar paraqitja e lejeve të armëve pra sipas kërkesave të autoritetit nuk kemi
pasur detyrim paraqitjen e lejeve të armëve pasi nuk janë kërkuar. Vetëm tek shtojca 9 është thënë se:
“Rojet duhet të kenë leje arme. Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë” megjithatë në
dokumentat e tenderit me emërtimin 16 CV PAISJE SALLË MAKINA ARMË NAZERI 86 FQ, kemi
paraqitur dokumentacionin për armë në pronësi të shoqërisë si autorizim nga Drejtoria E Policisë
kontratë shtitblerje dhe fatura tatimore. Këto dokumenta janë lehtësisht të verifikueshme në spe . Si dhe
në vërtetimin nr. 236 prot datë 04.01.2018 për shoqërinë tonë lëshuar nga DVPTiranë të cilin e kemmi
paraqitur në dokumentat e tenderit, jepet informacionimbi armët. Qëndrimi njëjtë i mbjajtur nga KPPja në vendime të ngjashme nr. 238/2018 datë 24.04.2018 dhe e referojmë[…]. Përsa më sipër autoriteti
duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi kemi përmbushur kërkesën e dhënë në dst në përputhje me
përcakktimet ligjore. Autoriteti nuk mund të tejkalojë kompetencat dhe të na skualifikojë përtej sasaj që
është kërkuar në dst dhe në kundështim me dispozitat ligjore.
Së katërti autoriteti duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit “Vertetimi i DPV
Tirane eshte i muajit Janar, ku dihet qe ne tenderimet dokumentat tregues te termave teknike duhet te
jene brenda afatit 3 mujor.” Nuk qëndron dhe është i pabazuar pasi:
Në dst shtojca 8 autoriteti ka kërkuar: “2.Akti i Miratimit të Qëndres së Kontrollit, miratuar nga
Policia e Shtetit të Qarkut Tiranë si dhe Dokumenti i Performancës mbi mënyrën e ushtrimit të
aktivitetit të operatorit ekonomik.Për këtë duhet të pararqesë Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.” Në përmbushje të kërkesës kemi vendosur aktin
emiratimit dhe vërtetimin e lëshuar nga DVP Tiranë. Në kërkesën e dhënë në dst autoriteti nuk ka
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shprehur se e kërkon vërtetimin brenda afatit 3 mujor dhe nuk mund të skualifikojë për një kriter të
cilin nuk e ka shprehur në dst. Qëndrim i njëjtë i mbajtur nga KPP-ja me vendimin nr. 97/2018 datë
05.03.2018[..] Referojmë vendimin[...]. Për sa më sipër autoriteti duhet të kualifikojë shoqërinë tonë
pasi kemi përmbushur kërkesën e dhënë në dst në përputhje me përcaktimet ligjore. Autoriteti nuk
mund të tejkalojë kompetencat dhe të na skualifikojë përtej asaj që është kërkuar në dst dhe në
kundështim me dispozitat ligjore.
Së pesti autoriteti duhet të skualifikojë shoqëritë që kanë ofertuar nën kostont ligjore nën vlerën
57511.11 lekë pasi nuk përmbushin shpenzimet për pagën minimale, shtesa turni dhe sigurime
shoqërore e shëndetësore për shërbimin e kërkuar nga AK-ja në dst.
Kërkojmë nga ana juaj të bëhet kualifikimi i shoqërisë sonë pasi arsyeja e skualifikimit është bërë në
mënyrë të njëanshme dhe të padrejtë. Të skualifikohen shoqëritë që kan ëofertuar nën vlerën 57511.11
lekë pasi nuk kanë përmbushur detyrimet ligjore për pagën minimale, shtesa turni dhe sigurime
shoqërore e shëndetësore për shërbimin e kërkuar.
II.17. Në datën 14.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/64 prot, datë 13.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.

II.18. Në datën 20.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
II.19. Në datën 04.06.2018 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Safe” shpk & “ Siguria” shpk është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyen si më poshtë vijon:
1) Oferta 7988.96 per nje vendroje eshte nen kosto.
2) Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, si dhe te tek Termat e references
II. 20. Në datën 08.06.2018, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Safe” shpk & “ Siguria” shpk ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
[...]Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit se oferta 7988.96 për vendroje është nënkosto sqarojmë
AK-ja se BOE “Safe” shpk & “ Siguria” shpk ka ofertuar në këtë procedurë në përputhje dhe në
respekt të gjitha dispozitave ligjore në fuqi dhe për zbatimin e gjithë detyrimeve që rrjedhin nga këto
dispozita dhe vlera 7988.96 lekë për një vendroje është e mjaftueshme pë kryerjen e shërbimit 24 orë
në ditë dhe për vendroje me 4.98 punonjës shërbimi vlerë e cila është e konsoliduar dhe nga qëndrimet
e KPP-së në vendimet e nxjerra për shërbimin e ruajtjes fizike. Gjithashtu theksojmë se bashkëngjitur
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formularit të ofertës shtojca 1 e DST-ve kemi dorëzuar analizën e kostos së detajuar dhe preventivat
përkatës sic janë kërkuar nga AK-ja në të cilat është përcaktuar saktë të gjitah detyrimet si pagë bazë
minimale shtesat për vështirsitë për turnet e dyta dhe të treta në përputhje me Kodin e Punës së RSH-së
si dhe detyrimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore në masën 16.7% ashtu sic e parashikon ligji
për sigurimet shoqërore në fuqi. Gjykojmë se KVO-ja ka shkelur haptazi nenet 46 dhe 53 të LPP-së
pasi oferta jonë është e rregullt dhe ligjore dhe nuk i mungon asnjë element dhe detyrim ligjor.
Përsa më sipër kërkojmë nga AK-ja të korigjojë shkeljen ligjore të kryer nga KVO-ja dhe të kualifikojë
BOE .
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit se nuk keni paraqitur lejet (autorizimet e armëve) sqarojmë
se AK-ja në dst –në e kësaj procedure shtojca 8 kriteret e përgjithshme të pranimit të kualifikimit në
asnjë rresht nuk keni kërkuar leje autorizime armësh.e Bëjmë me dije AK-ja se në nenin 46 të LPP-së
pika 1 e referojmë atë[...]si dhe nenin 53 pika 2 e LPP-së [...]. Ndërsa përsa i përket specifikimeve
teknike dhe termave të referencë edhe në këto dy shtojca leje apo autorizime armësh nuk ka të shkruar
në asnjë rresht gjithsesi KVO-ja duhet të ketë njohuri se në respekt të LPP-së dhe të gjitha rregullave
të miratura të prokurimit publik dokumneta që duhet të dorëzohen janë ato të kërkuara në seksionin e
kritereve të përgjithshme të pranimit kualifikimit ndërsa specifikimetteknike dhe termat e referencës
janë faza e dytë mbas lidhjes dhe zbatimit të kontratës, pra dy gjëra totalisht të kundërta. Në shtojcën
5 kemi deklaruar në përputhje me dispozitat ligjore të prokurimit publik se plotësojmë të gjitha
kërkesat tuaja mbi përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termat e referencës, pra ky argument është
diskriminues dhe është përdorur për favorizimin e dikujt tjetër për këtë na mjafton të vërejmë renditjen
e publikuar nga ana juaj.
Po ashtu vlen tju përmendim rekomandimin e përbashkët e APP-së dhe KPP-së datë 20.12.2017 pika 2
si dhe DST-të model të publikuara nga APP-ja në të cilin kriteri për paraqitjen e armëvedhe
përllogaritja e kostos së armëve është hequr pasi legjislacioni përarmët ka ndryshuar dhe armët tanimë
janë në pronësi të shoqërive pra gjetja si argument nga ana juaj nuk ka bazë ligjore. Gjithsesi BOE
“Safe” shpk & “ Siguria” shpk duke ditur se autoriteti juaj kontraktor shquhet për gjetjen e
argumentave të tillë, kemi dorëzuar në këtë procedurë dokumentacionin total të armëve të autorizimeve
si Drejtorisë të Policisë së Shtetit ashtu dhe autorizimet e punonjësve faturat kontratat, ballistikën e
tyre numri i të cilave (armëve)tejkalon disa herë vendrojet të cilat do të merren në ruajtje.
Përsa më lar kërkojmë nga AK-ja të korrigjojë shkeljen ligjore të kryer nga KVO-ja dhe të kualifikojë
BOE-në.
II.21. Në datën 14.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/66 prot, datë 13.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.

II.22. Në datën 20.06.2018, pala ankimuese bashkimi i operatorëve ekonomikë “Safe” shpk & “
Siguria” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
Operatori ekonomik ankimues në lidhje me kthim përgjigjen e autoritetit kontraktor argumenton si më
poshtë vijon:
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[...]Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit se oferta 7988.96 për vendroje është nënkosto sqarojmë
AK-ja se BOE “Safe” shpk & “ Siguria” shpk ka ofertuar në këtë procedurë në përputhje dhe në
respekt të gjitha dispozitave ligjore në fuqi dhe për zbatimin e gjithë detyrimeve që rrjedhin nga këto
dispozita dhe vlera 7988.96 lekë për një vendroje është e mjaftueshme pë kryerjen e shërbimit 24 orë
në ditë dhe për vendroje me 4.98 punonjës shërbimi vlerë e cila është e konsoliduar dhe nga qëndrimet
e KPP-së në vendimet e nxjerra për shërbimin e ruajtjes fizikekur në DST kërkohet vlera ditore për një
roje në ditëdhe për një vendroje në ditë 4.98 roje për 24 orë.
Ndërkohë AK-ja në kundështim me të gjitha rregullat e miratura të prokurimit publik qofshin këto ligje
udhëzime apo rekomandime në përgjigjen e kthyer në datën 14.06.2018 shprehet se vlera 7988.96 lekë
për vendroje 24 orë në ditë me 4.98 punonjës është nën koston ligjore duke argumentuar dhe duke
kryer veprime matematikore për një punonjës në muaj dhe për një vendroje në muaj 4.98 punonjës e
më pas duke kryer pjestimin me 30.41 ditë muaji.
Kjo metodë e përdorur nga AK-ja pë nxjerrjen e kostos për një vendroje është normale që smund të jetë
e barabartë me metodën e përdorur nga na jonë për një vendroje ditore kusht i cili ështrë kërkuar nga
vet AK-ja në DST ndërkohë që vlerësimi kryhet me një tjetër standard pra kemi shkelje të qartë të ligjit
sic është përdorimi dy standarteve në vlerësim, diskriminim hapatazi të operatorëve ekonomikë
pjesmarrës në këtë procedurë (mjafton të shihet njoftimi i klasifikimit) dhe cështë më e keqja në
gjykimin tonë favorizimi i hapur i një operatori kundrejt të tjerëve. Duam të theksojmë se në përgjigjen
e kthyer nga AK-ja citohet nga këta të fundit se BOE ka ofertuar për një roje në ditë vlerën 1604.20
shifër e cila nuk përkon me vlerën reale të ofertuar nga ana jonë, fakt i cili tregon edhe njëherë
metodat dhe standartet e përdorura nga ky autoritet. Gjithashtu theksojmë se bashkëngjitur formularit
të ofertës shtojca 1 e dst-ve kemi dorëzuar dhe analizën e kostos të detajuar dhe preventivat përkatës
sic janë kërkuar nga AK-ja në të cilat janë të përcaktuar saktë të gjitha detyrimet si pagë bazë
minimale shtesat për vështirësitë për turnet e dyta dhe të treta në përputhje me KP si dhe detyrimet për
sigurimet shoqërore e shëndetësore në asën 16.87% ashtu sic i parashikon ligji për sigurimet
shoqërore në fuqi.
Gjykojmë dhe jemi plotësisht të bindur se KVO-ja ka shkelur haptazi nenet 46 dhe 53 të LPP-së pasi
oferta jonë është erregullt dhe ligjore dhe nuk i mungon asnjë element dhe detyrim ligjor.
Përsa më lart kërkojmë nga KPP-ja të urdhërojë AK-në të korigjojë shkeljen ligjore të kryer nga Kvoja dhe të kualifikojë BOE-në tonë.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit se nuk keni paraqitur lejet (autorizimet e armëve) sqarojmë
se AK-ja në dst –në e kësaj procedure shtojca 8 kriteret e përgjithshme të pranimit të kualifikimit në
asnjë rresht nuk keni kërkuar leje autorizime armësh.e Bëjmë me dije AK-ja se në nenin 46 të LPP-së
pika 1 e referojmë atë[...]si dhe nenin 53 pika 2 e LPP-së [...].Ndërkohë në përgjigjen e kthyer në
datën 14.06.2018 AK-ja vazhdon ti qëndrojë faktit se ka kërkuar lejet apo autorizimet dhe vet në
përgjigjen citon pjesë nga shtojc 9 e DST-ve ku dhe në këto rreshta autorizime apo leje nuk janë
përmendur.BOE sqaron KPP-në përsa i përket specifikimeve teknike dhe termave të referencës edhe në
këto dy shtojca leje apo autorizime armësh nuk ka shkruar në asnjë rresht gjithsesi KVO-ja duhet të
jëtë e njohur se në respekt të LPP-sëdhe të gjitha rregullave të miratuara të prokurimit publik
dokumenta që duhet të dorëzohen elektronikisht janë ato të kërkuara në seksionin e kritereve të
përgjithshme të pranimit kualifikimit ndërsa specifikimet teknike dhe termat e referencës janë faza e
dytë mbas lidhjes dhe të zbatimit të kontratëspra dy gjëra totalisht të kundërta.
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Në shtojcën 5 kemi deklaruar se në përputhje me dispozitat ligjore të prokurimit publik se plotësojmë të
gjithëa kërkesat mbi përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termave të referencës pra ky argument
është diskriminues dhe është përdorur për favorizimin e dikujt tjetër për këtë na mjafton të vërejmë
renditjen e publikuar nga AK-ja.
Po ashtu vlen tju përmendim rekomandimin e përbashkët e APP-së dhe KPP-së datë 20.12.2017 pika 2
si dhe DST-të model të publikuara nga APP-ja në të cilin kriteri për paraqitjen e armëvedhe
përllogaritja e kostos së armëve është hequr pasi legjislacioni përarmët ka ndryshuar dhe armët tanimë
janë në pronësi të shoqërive pra gjetja si argument nga ana juaj nuk ka bazë ligjore. Gjithsesi BOE
“Safe” shpk & “ Siguria” shpk duke ditur se autoriteti juaj kontraktor shquhet për gjetjen e
argumentave të tillë, kemi dorëzuar në këtë procedurë dokumentacionin total të armëve të autorizimeve
si Drejtorisë të Policisë së Shtetit ashtu dhe autorizimet e punonjësve faturat kontratat, ballistikën e
tyre numri i të cilave (armëve)tejkalon disa herë vendrojet të cilat do të merren në ruajtje. [..]
gjithashtu në vërtetimet /referencat e DVP-së Tiranë oe “Safe” shpk vërtetohet se ka 15 punonjës të
pajisur me autorizime apo leje armësh, ndërsa oe “Siguria” shpk vërtetohet se ka 14 punonjës të
pajisur me autorizime apo leje për përdorimin e armëve. Pra të nderuar anëtarë të KPP-së argumentat
e KVO-së janë të pa bazuara në fakte konkrete përsa kohë këto dokumenta edhe pse kërkohen nga AKja ne i kemi ngarkuar në SPE. Përsa më lart kërkojmë nga KPP të urdhërojë AK-në të korigjojë
shkeljen ligjore të kryer nga KVO-ja dhe të na kualifikojë.
Në kthimin e përgjigjes AK-ja për të mbrojtur shkeljet e shumta të kryera nga KVO-ja në vlerësimin e
oe-së pjesmarrës përmend në këtë shkresë një mesazh elektronik të dërguar nga KVO-ja në datën
28.05.2018ku shprehet se:
Kërkojmë saktësimin e ofertës tuaj duke u bazuar në cmimin për njësi, ku të përcaktoni vlerën mujore
për një vendroje si dhe vlerën për një punonjës shërbimi në muaj duke u bazuar në koeficentin 30.41
ditë në muaj sipas DST-ve. Këtij mesazhi i jemi përgjigjur në datën 30.05.2018 duke i shpjeguar AK-së
se BOE ka ofertuar në përputhje me kërkesat e publikuara në DST pra duke u bazuar në analizën e
kostos ditore të kryerjes së shërbimit. Gjithashtu i kemi kërkuar AK-së të zbatojë kërkesat që ai vet ka
vendosur në dst-në e kësaj procedure. Sqarojmë KPP-në se ky mesazh është dërguar gati një javë më
parë njoftimit të renditjes së oe-ve i cili daton 04.06.2018. Pra AK-ja nëse kishte argumenta për ti
përdorur duhej të na njihte në kohën kur publikoi njoftimin e skualifikimit në datën 04.06.2018 dhe jo
në datën 14.06.2018 pas ankimit të bërë nga ana jonë.
Përsa më lart i kërkojmë KPP-së të mos parasysh në vendimarrjen e tij argumentin e mësipërm të
përdorur nga AK-ja argument i cili është jashtë cdo afati ligjor të përcaktuar në legjislacionin në fuqi.
Në përfundim në mbështetje të LPP-së kërkojmë nga KPP-ja :
Shqyrtimin dhe marrje parasysh të ankesë tonë.
Pezullimin e procedurës derisa ankesa jonë të jetë shqyrtuarplotësisht.
Korigjimin e shkeljeve diskriminuese të KVO-së dhe kualifikimin e BOE-së tonë. Publikimin e
klasifikimit të ri konform LPP-së.
Publikimin e ndryshimeve në ëëë.app.gov.al.
II.23. Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më
poshtë vijon:
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1-Oferta ekonomike per nje vendroje 7988.96 eshte nen koston Ligjore
2- Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e References
II. 24. Në datën 07.06.2018, operatori ekonomik “Myrto Security shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij
ekonomike, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
[...]
Në datën 14.05.2018 “Myrto Security” shpk paraqiti ofertën në procedurën e prokurimit me objektin e
mësipërm[...]. Në datën 04.06.2018 jemi njoftuar në mënyrë elektronike me vendimin e KVO-së për
klasifikimin e kandidatëve sipas të cilit oferta që kemi paraqitur është refuzuarme arsyetimin se: “1Oferta ekonomike per nje vendroje 7988.96 eshte nen koston Ligjore
2- Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat
Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e References”. Vlerësojmë se ky
vendim i KVO-së është absolutisht i gabuar e që nuk përputhet me kriteret, kushtet e kërjkesat e AK-së.
Përsa konstatojmë argumentojmë se më poshtë vijon:
Lidhur me pretendimin se: “1-Oferta ekonomike per nje vendroje 7988.96 eshte nen koston Ligjore”
Cmimi për njësi, pagë vendoje ditë në shumën 7,988.96 është një ofertë që respekton të gjitha aktet
nënligjorenë fuqi. Legjislacioni i aplikueshëm në llogaritjen e ecmimit për njësi po e referojmë[...]Nga
llogaritjet e mësipërme rezulton se cmimimi 7,988.96 lekë për një vendroje është një cmim që respekton
te aktet ligjore të sipërcituara.
Në mënyrë aspak llogjike dhe të cuditshme edhe pse si shkak për refuzimin e ofertës nga KVO-ja
referohet cmimi për njësi pagë vendroje muaj 7,988.96 lekë ndërkohë që si verë totale e ofertës në
klasifikimin e datës 04.06.2018 deklarohet vlera 20,991,250.76 lekë vlerë e cila rrjedh nga llogaritja e
cmimit të ofertës duke referuar si cmim për njësi pagë roje muaj dhe pagë vendroje muaj, llogaritje të
cilën iu dërguam në datën 29.05.2018 në bazë të kërkesës së KVO-së. Sic ju sqaruam edhe në shkresën
datë 29.05.2018 llogaritja pagë roje ditë dhe pagë vendroje ditë dhe ndryshimi në cmim vjen si rezlton
i llogaritjes ose jo të shifrës së tretë pas presjes dhjetore. Përfusndimisht si oferta që kemi paraqitur në
datën 14.05.2018 ashtu dhe llogaritja (sqarimi) që ju keni dërguar në datën 29.05.2018 janë llogaritje
në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Pra ky pretendim i KVO-së është absolutisht i gabuar.
Lidhur me pretendimin se : “Operatoret ekonomike nuk kane paraqitur lejet e armeve (autorizimet ) te
kerkuar ne Dokumentat Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe te tek Termat e
References” . Ju sjellim në vëmendje se në asnjë prej kritereve të përcaktuara në shtojcën 7 të dst nuk
është kërkuar paraqitja e lejeve të armëve (autorizimet) pra ky pretendim është një kriter i stisur nga
KVO-ja Referojmë nenin 28 i VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 pika 1i ndryshuar [......]
Pra referuar dispozitës së sipërcituar ndërmjet shtojcave “Specifikime Teknike” Termat e referenecës
dhe “Shërbimet dhe Grafiku i ekzekutimit” jepen informacion lidhur me kushtet dhe afatet për
shërbimet që kërkohen të përfitohen gjatë zbatimit të kontratës. Kërkesat kushtet dhe informacionet e
përshkruara në këto shtojca nuk provohen me dokumentacion në fazën e paraqitjes së ofertave .Kriteret
mbi bazën e të cilave vlerësohen ofertat e oe-vesipas përcaktimeve të nenit 45 dhe nenit 46 të LPP-së
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janë ato të përshkruara në shtojcën 7 kritere të cilat i kemi përmbushur plotësisht. Pra ky pretendim i
KVO-së është absolutisht i gabuar.
Nga sa parashtruam në këtë ankesë kërkojmë: Rivlerësimin e procedurës së shqyrtimit të ofertave.
Pranimin e ankesës së operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk
Shfuqizimin e pjesshëm të vendimit datë 04.06.2018 të KVO-së përsa i përket statusit i
refuzuar/skualifikuar të ofertës së oe “Myrto Security” shpk
II.25. Në datën 20.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/71 prot, datë 13.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.

II.26. Në datën 21.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.

II.27. Në datën 04.06.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë “A-2000” shpk & “Mandi 2K” shpk
&“Dajti” shpk kështë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në
këtë procedurë prokurimi për arsyen si më poshtë vijon:
Oferta ekonomike e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomike nuk eshte permbajtur kerkesave
te DST te Autoritetit. (Ne DST eshte kerkuar vlera mujore per nje vendroje dhe ne grafiket e analizes se
kostos vlera per nje vendroje ne dite dhe nje roje ne dite) . Duke perllogaritur vleren per nje vendroje
ne dite dhe duke e shumezuar ate me 365 dite kalendarike qe ka viti ,sipas Objektit te kontrates qe eshte
Marrevshje kuader). Ne DST eshte percaktuar ne faqen 9, II. UDHËZIME PËR OPERATORËT
EKONOMIKË Seksioni 1. Hartimi i ofertës 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DST. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me
këto DST do të refuzohen si të papranueshme. 2- Operatoret ekonomik nuk kane paraqitur lejet e
armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9, dhe
te tek Termat e References. 3- Vertetimi i DPV Tirane operatorit Dajti Security eshte i muajit Janar, ku
dihet qe ne tenderimet dokumentat tregues te termave teknike duhet te jene Brenda afatit 3 mujor
II. 28. Në datën 11.06.2018, bashkimi i operatorëve ekonomikë “A-2000” shpk & “Mandi 2K” shpk
&“Dajti” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së
lidhur me skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më
poshtë vijon:
[...]
Duke qënë se klasifikimi i ofertave nga KVO-ja është bërë në kundështim me ligjin në zbatim të nenit
63 të LPP-së i ndryshuar dhe VKM-së nr. 914 datë 29.12.2015 po paraqesim formularin e ankesës
pranë AK-së me pretendimet si më poshtë:
Për arsyen e parë të skualifikimit shpjegojmë se: Fondi limit i përcaktuar nga AK-ja në dst është fondi
mujor për një roje total për 12 muaj. Procedura e tenderit është shpallur më datë 02.05.2018
përllogaritja e kostos është bërë në bazë të ndryshimit të Rekomandimit të KPP-së pika 3 e
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rekomandimit të datë 20.12.2017 është ndryshuar dhe rekomandon që oe-të të paraqesin ofertat
ekonomike të bazuar në kostot mujore dhe totale të kryerjes së shërbimit. Ky ndryshim ka hyrë në fuqi
më datë 23.02.2018 BOE në zbatim të rekomandimit të cituar më lart ka paraqitur ofertën Më datë
28.05.2018 në portalin e kërkesave na është kërkuar nga AK-ja me mesazh me anë të të një shkrese
sqaruese: Kërkojmë saktësimin e ofertës tuaj duke u bazuar në çmimin për njësi ku të përcaktoni
vlerën mujore për 1 vendroje si dhe vlerën për një punonjës shërbimi në muaj duke u bazuar në
koeficentin 30.41 ditë në muaj sipas dst-ve.
Më datë 29.05.2018 në portalin e kërkesave kemi kthyer përgjigje AK-së për sqarimin e ofertës së
kërkuar Ky pretendim i AK-së nuk qëndron nga vet fakti që me shkresë na është kërkuar analizë mujore
e kostos së shërbimit. Për arsyen e dytë të skualifikimit “Operatoret ekonomik nuk kane paraqitur lejet
e armeve (autorizimet ) te kerkuar ne Dokumentat Standarte , Specifikimet Teknike sipas shtojces 9,
dhe te tek Termat e References.”. Për këtë sqarojmë se në dst tek shtojca 8 Kriteret e përgjithshme dhe
të veçanta të kulifikimit nuk janë kërkuar autorizime për mbajtje arme. Për të përmbushur detyrimet e
specifikimeve teknike dhe termat e referencës Boe ka dorëzuar për secilin oe deklaratën shtojcën 5 për
përmbushjene specifikimeve teknikeKërkesat në specifikimet tekike dhe termat e referencës janë kushte
të cilat operatorët duhet ti realizojnë pas nënshkrimit të kontratës. Për këtë vërtetim performance të
Drejtorisë së Poicisë të dorëzuar në dokumentacionin e procedurës së tenderit operatori “Dajti” shpk
disponon 12 autorizime për mbajtje arme, operatori “Mandi 2 K” shpk disponon 42 autorizime për
mbajtje arme, Operatori “A-2000” shpk disponon 25 autorizime për mbajtje arme.
Pretendimi i KVO-së se nuk disponojmë autorizime për mbajtje arme nuk qëndron.
Për arsyen e tretë të skualifikimit vërtetimi i drejtorisë vendore Tiranë i oe-së “Dajti” sh.p.k. është i
muajt Janar.
Në pikën 2 kapaciteti teknik është kërkuar si më poshtë: “2.Akti i Miratimit të Qëndres së Kontrollit,
miratuar nga Policia e Shtetit të Qarkut Tiranë si dhe Dokumenti i Performancës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik.
Për këtë duhet të pararqesë Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.”. Për plotësimin e kësaj pike të paraqitur nga shoqëria ”Dajti” shpk vërtetim
përformance ng Drejtoria e Policisësë qarkut nr. 274/2 datë 11.01.2018. Theksojmë se nga AK-ja në
DSTnuk është kërkuar afat 3 mujor për këtë pikë. Ky pretednim nuk qëndron pasi KVO-ja nuk duhet të
skualifikojë operatorët me pretendime të cilat janë të vendosura në dst-të. Në zbatiim të LPP-së dhe
VKM-së kërkojmë
Pezullimin e procedurës së prokurimit derisa nakesa jonë të jëetë shqyrtuar plotësisht.
Kualifikimin e BOE ”A-2000” shpk & “Mandi 2K” shpk &“Dajti” shpk

II.29. Në datën 13.06.2018, nëpërmjet shkresës nr. 457/69prot, datë 13.06.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.
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II.30. Në datën 21.06.2018, pala ankimuese bashkimi i operatorëve ekonomikë ”A-2000” shpk &
“Mandi 2K” shpk &“Dajti” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të
njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.

II.31. Me shkresën me nr. 457/83 prot, datë 26.06.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 1150/2,
datë 09.07.2018, me objekt “Dërgim informacioni” është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk mbi kundërshtimin e
skualifikimit të tij, me arsyen se:“Oferta ekonomike 7.988. 96 oferte nen kosto.”, pretendimin e
bashkimit të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” shpk & “ Trezhnjeva” shpk mbi kundërshtimin e
skualifikimit të tyre me arsyen se: “) Oferta 7988.96 për një vendroje është nën kosto.”, pretendimin e
operatori ekonomik “Nazeri 2000 shpk mbi kundështimin e skualifikimit të tij me arsyen se: “- Oferta
ekonomike për një vendroje 7988.96 është nën Koston Ligjore” , pretendimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Safe” shpk & “ Siguria” shpk mbi skualifikimin e ofertës së tyre me arsyen se:
“Oferta 7988.96 për një vendroje është nën kosto.”, pretendimin e operatori ekonomik “Myrto
Security” shpk mbi kundështimin e skualifikimit të tij me arsyen se: “Oferta ekonomike për një
vendroje 7988.96 është nën koston Ligjore” si dhe pretendimin e bashkimit tëm operatorëve
ekonomikë “A-2000” shpk & “Mandi 2K” shpk &“Dajti” shpk mbi kundështimin e skualifikimit të
ofertës së tyre me arsyen se: “Oferta ekonomike e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk
është përmbajtur kërkesave të DST të Autoritetit. (Ne DST është kërkuar vlera mujore për një vendroje
dhe në grafikët e analizës së kostos vlera për një vendroje në ditë dhe një roje në ditë) . Duke
përllogaritur vlerën për një vendroje në ditë dhe duke e shumëzuar atë me 365 ditë kalendarike që ka
viti ,sipas Objektit të kontratës që është Marrëvshje kuadër). Në DST është përcaktuar në faqen 9, II.
UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË Seksioni 1. Hartimi i ofertës 1.1 Operatorët
Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DST.
Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DST do të refuzohen si të papranueshme”. 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
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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 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.
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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.
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 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. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar:
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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.
2.

1.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________
per 1 vend roje me 3 turne

3

Njesia

Sasia

dite

7

4

5

Çmimi Njësi
/dite

Afati i
perllogaritu
r ne dite

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total
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Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime:
1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne
nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos ditore të kryerjes së
shërbimit.
Analize e kostos
Vlera (Lek)

Nr.

Emërtimi
1 roje /dite

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%

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /dite

Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale me tvsh per 1 roje ne dite



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. 399, datë 3.5.2017,” 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”.
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Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
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 )

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________
per 1 vend roje me 1 turn

1.

3

Njesia

Sasia

dite

1

4

5

Çmimi Njësi
/dite

Afati i
perllogaritu
r ne dite

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime:
3.

4.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne
nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1 vendroje me 1 turn (1.15 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos ditore të kryerjes së
shërbimit.
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Analize e kostos
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi
1 roje /dite

1

Shpenzime për pagë bazë

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /dite

Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale me tvsh per 1 roje ne dite







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. 399, datë 3.5.2017,” 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”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me nje turn te llogaritet 1.15
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.15 për çdo punonjës
shërbimi).
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 )

III.1.9. Ndërkohë në shtojcën 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 6 e
dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:

6.Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih Shtojca 1 Sqarime)
III.1.10. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
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Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të
objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
Në shtojcën 11“Shërbimi dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit autoriteti kontraktor
ka parashikuar:

Shërbimi që kërkohet: ”Sherbimi me roje private” ne SU “Shefqet Ndroqi” Tirane – Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.
Numri i

Numri i turneve

Numri i rojeve

Vendrojeve

Afati i levrimit

te nevojshme
12 muaj
7

3

4.98 Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
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procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.
1

1.15

1

Në shtojcën 12 ”Termat e Referencës” të dokumentave të tenderit autoriteti kontraktor ka parashikuar:

l. Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
“Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines se institucionit me roje private” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12
muaj.
Kontratat do të lidhen sipas afateve të përcaktuara nga AK.
2.Objektivat:
-Të ruajë objektin në zbatim të Rregullores së Brendshme të institucionit.
- Të ruajë rendin dhe të sigurojë jetën e personelit.
3. Detyrat e kontraktorit:
Kontraktori ka për detyrë:
- Të hartojë Rregulloren e Shërbimit dhe t’ja paraqesë Autoritetit Kontraktor.
- Të hartojë grafikun e shërbimit duke siguruar shërbimin e vazhdueshëm në të gjitha ditët e
javës me turne dhe t’ja paraqesë çdo muaj Autoritetit Kontraktor duke përcaktuar emrat e
punonjësve të sherbimit për çdo ditë dhe për çdo turn.
- Të ndërhyjë me grupin e gatshëm, në bazë të legjislacionit në fuqi, në çdo rast që paraqitet
nevoja dhe të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit dhe të rritjes së
efektshmërisë së veprimit në rast te cënimit të institucionit ose të personelit.
Punonjësi i shërbimit ka për detyrë:
- Të zbatojë Rregulloren e Shërbimit të hartuar nga Drejtuesi Teknik
- Të zbatojë Rregulloren e Brendëshme të institucionit
- Të zbatojë grafikun për shërbimin me rojet private duke u paraqitur 10 minuta përpara
dorëzimit të turnit.
- Të sigurojë ruajtjen dhe rendin në këtë objekt.
- Të mos lejojë futjen e personave në objekt pa flete-hyrje.
- Të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokumentin përkatës.
- Të sigurojë parkimin e automjeteve të A.K sipas vendeve të përcaktuara nga institucioni.
- Të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin, ndriçimin, gadishmërinë e sistemit të
ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj zjarrit dhe për çdo parregullsi të informojë duke vënë në dijeni
përgjegjësin e tij dhe ky i fundit njofton personin e autorizuar të Autoritetit Kontraktor për çdo
mangësi të konstatuar.
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-

-

Para marrjes së shërbimit, kontrollon objektin në prezencë të rojes dorëzuese dhe për
çregullimet e konstatuara njofton përgjegjësin e rojeve dhe përgjegjësin e shërbimeve të
brendshme të institucionit, duke bërë shënimet përkatëse në librin e shërbimit.
Të njohë dhe zbatojë rregulloren për mbrojtjen kundra zjarrit. Në rast zjarri të marrë masa për
shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset, përgjegjësin e rojeve dhe përgjegjësin e
shërbimeve të brendshme të institucionit.
Kur në objekt kryhen vepra penale, roja bën bllokimin e mjedisit dhe të autorit dhe njofton
menjëhere organet kopetente
Të jetë i paisur me armë dhe ta përdorë atë në bazë të legjislacionit në fuqi.
Të karakterizohet nga sjellja qytetare në komunikim me personat.
Ndalohet futja dhe qendrimi i rojës në ambjentet e brendëshme të objektit përjashtuar rastet për
zbatimin e rregullores.
Rojes, gjatë kohës së sherbimit i ndalohet të pijë pije alkolike, të flejë, të bisedojë me persona të
jashtëm.
Të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit dhe të rritjes së efektshmërisë së
veprimit në rast të cënimit të institucionit ose të personelit.

4. Vendi i kryerjes së shërbimeve: 1. Administrata
2. Postoblloku
3. Porta e Kuqe
4. Urgjenca
5. Bodrum
6. Ekzaminimi
7. Parkingu

III.1.11. Nga informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor të depozituar pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, si edhe nga parashtrimet e paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues,
konstatohet se:
Në datën 18.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-63493-04-18-2018, me objekt : “Shërbimi me Roje
Private“ në SU “Shefqet Ndroqi Tiranë”, me fond limit 21,096,198.72 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Nga shqyrtimi i informacionit të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e autoritetit
kontraktor me anë të shkresës nr. 457/83 prot, datë 26.06.2018, protokolluar me tonën me nr. prot.
1150/2, datë 09.07.2018, me objekt “Dërgim informacioni”si dhe sistemit elektronik të prokurimeve
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rezulton se, në datën 30.05.2018 përmes një mesazhi në faqen e APP- së autoriteti kontraktor i është
drejtuar operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi me kërkesë për sqarim oferte.
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, disa nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi i janë përgjigjur kërkesës së autoritetit kontraktor duke ndryshuar ofertën
ekonomikë tashmë nga oferte ekonomike bazuar në analizën e kostos ditore të kryerjes së shërbimit pra
me vlerë ditore si dhe vlerën totale për 12 muaj sipas përcaktimeve të bëra në dokumentat e tenderit
në ofertë ekonomike me vlerë mujore për 30.41 sipas kërkesës për sqarim të kërkuar nga autoriteti
kontraktor në datën 30.05.2018, datë e cila është pas hapjes së ofertave konkretisht: data 14.05.2018,
në të cilën autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Gjithashtu KPP konstaton se
disa operatorë ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit nuk i janë përgjigjur kërkesës të
autoritetit kontraktor për të ndryshuar ofertën e tyre, me arsyetimin se: (citojmë): “[...]Në dokumentat
e tenderit keni përcaktuar se "Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në
analizen e kostos ditore të kryerjes së shërbimit" si dhe keni përcaktuar analizën e kostos në bazë të
vlerës ditore për 1 roje dhe vlerës ditore për 1 vendroje. Sa më siper kemi ofertuar ashtu sikurse keni
kërkuar në dokumentat e tenderit pra me vlerë ditore si dhe vlerën totale për 12 muaj ose 265 ditë.
Kërkesa juaj për të paraqitur ofertë për vlerë mujore për 30.41 ditë është e kundraligjshme pasi nuk
mund të kërkoni të ofertojmë njëherë me vlerë ditore dhe njëherë me vlerë mujore për më tepër që
vlerat në të dyja rastet nuk mund të jenë të njëjta dhe tanimë ofertat janë hapur. Duke qënë se është një
kërkesë e kundraligjshme dhe e "vonuar" nuk do të paraqesim asnjë ofertë tjeter përvecse asaj që kemi
paraqitur në ofertën elektronike.[...]”
Në datën 04.06.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit. Referuar
raportit të auditimit të publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), në
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur
ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
“Safe” shpk
“Firdeus Security”
“Eurogjici Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Pelikani Security group”
“S.S.X.”shpk
“Oktapus 1 Security” shpk
“Myrto Security” shpk
“A-2000” shpk
“Aulona Pol 1” shpk
“International Security Albania” shpk
“Leksi Security” shpk
“Arbana sha”

57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
57,511.11
lekë
3,498,543.39 lekë
20,915,934.45 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,250.76 lekë
20,991,551.50 lekë
20,991,555.15 lekë
20,995,847.55lekë
21,052,463.11lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

III.1.12. Në nenin 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se:
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Qëllimi i këtij ligji është:
[…]
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
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.
Në nenin 2, nenin 51, 53, 54, 55, 57, po këtu parashikohet shprehimisht përkatësisht si më poshtë
vijon:
Neni 2
Parimet e përzgjedhjes
Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme:
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.
Neni 51
Ndalimi i modifikimit të ofertave
1. Pas paraqitjes së ofertës nuk duhet të kryhet asnjë bisedim ndërmjet autoritetit kontraktor dhe
ofertuesit për ofertën, në përputhje me pikën 1 të nenit 53 të këtij ligji.
2. Një ofertuesi, si kusht për shpalljen fitues, nuk duhet t’i kërkohet që të ndërmarrë përgjegjësi të
papërcaktuara në dokumentet e tenderit, të ndryshojë vlerën e ofertës së tij ose të modifikojë në
çfarëdolloj mënyre ofertën.
3. Dispozitat e këtij neni nuk cenojnë zbatimin e neneve 32 dhe 33 të këtij ligji.
Neni 53
Shqyrtimi i ofertave
1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e
tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar
dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo
lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime
që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
2. Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm
gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë
për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka
paraqitur ofertën.
3. 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.
4. 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

30

përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa
prekur përmbajtjen e saj.
5. Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:
a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar;
b) kur ofertuesi nuk pranon korrigjimin e një gabimi aritmetik, i bërë sipas pikës 2 të këtij neni;
c) kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me
përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji;
ç) në rastet e parashikuara në nenin 26 të këtij ligji.
Neni 54
Alternativat
1. Autoriteti kontraktor i autorizon ofertuesit të paraqesin alternativat, kur kriter për shpalljen fitues
është oferta me përparësi më të mëdha ekonomike.
2. Autoriteti kontraktor, në njoftimin e kontratës duhet të përcaktojë nëse i autorizon alternativat, në
të kundërt, ato nuk lejohen.
3. Autoriteti kontraktor, kur autorizon alternativa, përcakton në dokumentet e tenderit kërkesat
minimale për çdo alternativë dhe çdo kërkesë tjetër për paraqitjen e tyre.
4. Vetëm alternativat që i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara nga autoriteti kontraktor,
merren në shqyrtim.
Neni 55
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese
1. Oferta fituese duhet të jetë:
a) oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit,
plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; ose
b) oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme të lidhura me
objektin e kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, karakteristikat estetike,
funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, shërbimi pas shitjes dhe
asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e ekzekutimit, me kusht që këto kritere
të jenë objektive dhe jodiskriminuese.
2. Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën
fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet
të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
3. Vlerësimi i ofertave bëhet vetëm në baza teknike dhe ekonomike.
4. Autoriteti kontraktor duhet të përgatisë një përshkrim të shkurtër të procesit të vlerësimit,
i cili pasqyrohet në procesverbal, në përputhje me nenin 12 të këtij ligji. Në rastin e prokurimit
me mjete elektronike, sistemi administron automatikisht të dhënat, vlerësimet dhe komentet mbi to,
duke njoftuar, në rrugë elektronike, ofertuesit.
5. Autoriteti kontraktor përcakton ofertën më të mirë pas krahasimit dhe vlerësimit të ofertave.
Neni 57
Administrimi i informacionit në proces
1. Pas hapjes së ofertave, pa cenuar detyrimet e përcaktuara në nenin 21 të këtij ligji, informacionet
për shqyrtimin, sqarimin, vlerësimin e ofertave dhe rekomandimet për ofertën fituese nuk u bëhen
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të njohura ofertuesve ose personave të tjerë, që nuk janë të angazhuar zyrtarisht në këtë proces,
derisa të nënshkruhet kontrata.
2. Pas hapjes së ofertave dhe deri në shpalljen e ofertës fituese, asnjë ofertues nuk duhet të bëjë
asnjë komunikim të pajustifikuar me autoritetin kontraktor ose të përpiqet, në çfarëdolloj mënyre, për
të ndikuar në shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave.
III.1.13. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, në nenet 65, 66, 67, janë përcaktuar shprehimisht përkatësisht si më poshtë vijon:
Neni 65
Ndërhyrja në ofertë
“Asnjë ofertues nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt tjetër për të njëjtën procedurë
prokurimi”.
Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do
të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi.
Neni 66
Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave
1. […]
Në rast se komisionit të vlerësimit të ofertave i lind nevoja për verifikime ose
ndryshime të një apo më shumë anëtarëve, afati i vlerësimit pezullohet në momentin
e paraqitjes së kërkesës për verifikim apo ndryshim dhe rifillon aty ku është
pezulluar me marrjen e përgjigjes apo zyrtarizimit të anëtarit/anëtarëve.
2. Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe
vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin
kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga
ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.
[...]
Neni 67
Klasifikimi i ofertave
Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton klasifikimin përfundimtar, i
cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto rregulla.
III.1.14. Në dokumentat e tenderit të kësaj procedure prokurimit, në Kreun II Udhëzime për Operatorët
Ekonomikë, Seksioni 1. Hartimi i Ofertës, është përcaktuar:
1.1
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si
të papranueshme.
1.2
Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij.
Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
1.3
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të
shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së
bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të
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1.4

1.5

printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo
ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të
shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të
përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:
a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT
b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)
___________ .
c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.
ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Komisioni i Prokurimit Publik, në rastin konkret, gjykon se, në legjislacionin për prokurimin publik
janë përcaktuar shumë qartë edhe detyrat e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të cilat kanë të bëjnë
vetëm me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura nga operatorët ekonomikë, mbi bazën e
dokumentacionit të paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike. Nga ana tjetër, është e përcaktuar
qartësisht edhe mënyra e ofertimit të një operatori ekonomik në një procedurë prokurimi, ku në mënyrë
taksative është përcaktuar se për një procedurë prokurimi një operator ekonomik duhet të paraqesë
vetëm një ofertë ekonomike. Ashtu siç edhe legjislacioni për prokurimin publik përcakton, Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave i ka të përcaktuara shumë qartë detyrat funksionale të tij për të cilat është
ngritur, e konkretisht detyra që kanë të bëjnë vetëm me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të
paraqitura në sistemin e prokurimeve elektronike nga ana e operatorëve ekonomikë, ndërkohë që nga
ana tjetër, po në legjislacionin e prokurimit publik është përcaktuar qartësisht se operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi duhet të paraqesin vetëm një ofertë ekonomike.
III.1.14. Nisur edhe nga pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit
Publik, konstaton se në rastin konkret nga ana e disa operatorëve ekonomikë janë paraqitur dy oferta
ekonomike me vlera të ndryshme ekonomike, të cilat, për nga vlera e tyre ekonomike, ndryshojnë edhe
klasifikimin e operatorëve ekonomikë, fakt ky i iniciuar nga autoriteti kontraktor me kërkesën për
sqarim drejtuar operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi, një ofertë ekonomike
e hedhur në SPE para datës së hapjes së ofertave dhe një ofertë ekonomike në rubrikën mesazhe në
SPE, bashkëlidhur kërkesës për sqarim të dërguar nga autoriteti kontraktor me vlera ekonomike të
ndryshme nga njëra tjetra, fakt ky që konstatohet edhe nga vet renditja dhe klasifikimi i bërë nga
autoriteti kontraktor i ofertave ekonomike, disa prej ofertave janë bërë mbi bazën e vlerës së ofertës së
dhënë në total, disa të tjera oferta ekonomike ditore për vendroje etj, duke mos i vënë operatorët
ekonomikë pjesmarrës në kushte të barabarata. Sa më sipër, në kushtet e krijimit të një situate konfuze
e të paqartë, ku nga ana e autoritetit kontraktor është shkelur parimi i mosdiskriminimit, trajtimit të
barabartë të operatorëve ekonomikë, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, veprimet e autoritetit
kontraktor nuk janë në frymën e legjislacionin për prokurimin publik. Komisioni i Prokurimit Publik,
bazuar në nenin 64, pika 3 të LPP – së, gjykon se situata konfuze e krijuar nga paraqitja e dy ofertave
ekonomike të disa prej operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, nga të cilat vetëm njëra është marrë
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parasysh për klasifikimin e ofertave, në kuadër të parimit të barazisë, përbën shkak për anulimin e kësaj
procedure prokurimi.
Përsa më sipër, 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 mos marrë në shqyrtim ankesat e paraqitur nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k., BOE “S.S.X.”shpk & “Trezhnjeva” sh.p.k. “Nazeri 200” sh.p.k., BOE “Safe”shpk &
“Siguria” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., BOE “A 2000” sh.p.k. & “ Mandi 2K” sh.p.k &
“Dajti” sh.p.k. për procedurёn e “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-63493-04-18-2018, me
objekt : “Shërbimi me Roje Private“ në SU “Shefqet Ndroqi Tiranë”, me fond limit
21,096,198.72 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Spitali
Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
korrigjojë shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik sipas arsyetimeve të
mësipërme.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., BOE “S.S.X.”shpk & “Trezhnjeva” sh.p.k. “Nazeri
200” sh.p.k., BOE “Safe”shpk & “Siguria” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., BOE “A 2000”
sh.p.k. & “ Mandi 2K” sh.p.k & “Dajti” sh.p.k. kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Dajti” sh.p.k. “Trezhnjeva” sh.p.k.
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. 1130 Protokolli;
Nr. 1145Protokolli;
Datë 18.06.2018
Datë 19.06.2018
Nr. 1150 Protokolli;
Datë 20.06.2018

Nr. 1151Protokolli;
Datë 20.06.2018

Nr. 1153 Protokolli;
Datë 21.06.2018

Nr. 1157Protokolli;
Datë 21.06.2018

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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