VENDIM
K.P.P. 635/2018
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 01.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Albsig” shpk, dhe “Arbana” sh.a, në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF65468-04-26-2018, me objekt: “Ruajtja me roje private të
ambienteve të Terminalit Doganor Dega Doganës Tiranë Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit
8,747,889.3 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 21.05.2018, nga
autoriteti kontraktor, Dega Doganës Tiranë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a, “Flena RB”
shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International Security Albania” shpk,
“Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security”
shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk,
“Myrto Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Çullhaj” shpk, “Firdeus
Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk, “Oktapus 1
Security” shpk, nga procedura mësipërme e prokurimit.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorit ekonomik “Alsig” shpk, nga procedura mësipërme e
prokurimit.
Autoriteti kontraktor:

Dega Doganës Tiranë.
Adresa: “Vorë, Muçaj”, Tiranë.

Ankimues

“Aulona Pol 1” shpk
Adresa: Rruga “Sulejman Delvina” sheshi “Ëilson”, Pallati
“Aulona Pol 1, kati IV, Tiranë.
“Trezhnjeva” shpk
Adresa: Njësia Admi nr. 7, ish Fusha e Aviacionit, Godina nr. 22,
Pallati nr. 9, Ap 9, Tiranë.
“Arbana” sh.a
Adresa: Rruga “Asim Vokshi”, Pall. 3, Shk. 4, Ap. 32, Tiranë.
“Alsig” shpk
Adresa: Rruga “Don Bosko”, pallati para “Vizion Plus”, kati 10,
Tiranë.
“Flena RB” shpk
Adresa: Rruga “Sulejman Pasha”, Pallati i Ri 9 katesh, kati perdhe,
prane shkolles se mesme “Sinan Tafai”, Tiranë.
“International Security Albania” sh.p.k
Adresa: Blv “Zogu 1”, Pall. Nr.55/1, Shk.1, Kati.2, Ap.9 (përballë
Cirkut Kombëtar), Tiranë.
“Leksi Security” shpk
Adresa: Rruga “Barrikadave”, Lagja 9-katëshe, Pall. Albontario,
Kati.1, Tiranë.
“Res 03” shpk
Adresa: Lagjia “Minatori”, Bulqizë, Dibër.
“Ales” shpk
Adresa: Njësia Bashkiake nr.5, Sheshi “Ëillson”, pallati “Sigma”
apartamenti nr.4, kati 3-të, Tiranë.
“Dea Security” sh.p.k
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Adresa: Rruga “Ndre Mjeda”, Qëndra Polifunksionale, Kati I,
Tiranë.
“Dajti” shpk
Adresa: Rruga “Nikolla Tupe”, Pallati 2/1, Shk 1, Ap 13, Tiranë.
“Snajper Security” shpk
Adresa: Lagji “Pjeter Budi”, Rruga “Kont Urani”, ngjitur me
Gjykatën e Rrethit Gjyqsor, Mat.
“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.
“Myrto Security” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese” Godina
e Albtelecom, Fier.
“Oktapus” shpk
Adresa: Rruga “Bardhok Biba” OLD Tirana Bulding, Tiranë.
“Cullhaj” shpk
Adresa: Rruga “Ilia Shyti”, Nd. 24, H. 1, Njësia Bashkiake nr. 3,
Tiranë.
“Firdeus Security” shpk
Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pallat i ri përballå Diplomat 2,
kati i 3, hyrja e parë, Tiranë.
“Star 2000” shpk
Adresa: Rruga “Budi”, Nr. 19, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë.
“N.S.S”
Adresa: Lagjja “Beslidhja” pranë ish Godinës së Raiffeisen Bank,
kati 3-të, Lezhë.
“Oktapus 1 Security” shpk
Adresa: Rruga “Bardhok Biba” OLD Tirana Bulding, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar; Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik
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nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”;
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
qenë operatorë ekonomikë në 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. Ankimuesit 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
operatorët ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF- 65468-04-26-2018, me objekt: “Ruajtja me roje
private të ambienteve të Terminalit Doganor Dega Doganës Tiranë - Marrëveshje Kuadër – me
një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit
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8,747,889.3 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 21.05.2018, nga autoriteti kontraktor, Dega Doganës
Tiranë.
II.2. Në datën 21.05.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
II.3 Në datën 04.06.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave, si dhe referuar informacionit të autroritetit kontraktore rezulton si më
poshtë vijon:
1. “Ridjan Kata”
2. “Kevenjo” shpk
3. “Vrana Security Group” shpk
4. “Alsig” shpk
5. “Arbana” sh.a
6. “Flena RB” shpk
7. “Aulona Pol 1” shpk
8. “International Security Albania” shpk
9. “Leksi Security” shpk
10. “Res 03” shpk
11. “Ales” shpk
12. “Dea Security” shpk
13. “Trezhnjeva” shpk
14. “Dajti” shpk
15. “Eurogjici Security” shpk
16. “Snajper Security” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Myrto Security” shpk
19. “Oktapus” shpk
20. “S.S.X” shpk
21. “Toni Security” shpk
22. “Cullhaj” shpk
23. “Firdeus Security” shpk
24. “Start 2000” shpk
25. “N.S.S” shpk
26. “Oktapus 1 Security” shpk
27. “Safe” shpk
28. “Siguria” shpk

Pa dokumentacion
Pa ofertë
Pa ofertë
8,200,984
lekë
8,747,424
lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.32 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.35 lekë
8,747,779.36 lekë
8,747,779.36 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
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II.3. Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 11.06.2018, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Albsig” shpk, dhe “Arbana” sh.a, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më
poshtë vijon:
Shoqeria “Aulona Pol 1” shpk ka marre pjese ne proceduren e prokurimit te zhvilluar nga
Autoriteti Kontraktor Dega e Doganes Tirane., me objekt dhe fond limit sic percaktohet me siper
ne kete formular ankese. Me date 04/06/2018 jemi njoftuar nepermjet sistemit elektronik te
prokurimit se oferta e shoqerise sone, me vlere 8,747,779.32 (tete milion e shtate qind e dyzete
e shtate mije e shtateqind e shtatedhjetee nente pike 32) leke pa TVSH eshte kualifikuar.
Gjithashtu jane kualifikuar dhe jane ne renditje me pare se shoqeria “Aulona Pol 1” sh.p.k
operatore ekonomik te tjere me vlere me te ulet se vlera e ofertuar nga shoqeria “Aulona Pol
1” sh.p.k. Konkretisht shoqeria “Alsig” me vlere 8,200,984.00 leke dhe shoqeria “Arbana”
sh.a me vlere 8,747,424.00 leke. Shoqeria “Aulona Pol 1” shpk, brenda afatit ligjor te
parashikuar nga neni 63 i LPP, kundershton vendimin e Autoritetit Kontraktor per arsyet si me
poshte vijon:
Kerkojme skualifikimin e shoqerive qe kane ofertuar me vlere me te ulet se vlera 8,747,779.32
(tete milion e shtateqind e dyzete e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e nente pike 32 ) leke
pa TVSH leke pasi jane nen minimumin ligjor te lejuar, konkretsiht kerkojme skualifikimin e
shoqerive “Alsig” dhe shoqerise “Arbana” sh.a. Bazuar ne Rekomandimin Nr.1858, date
20.12.2017, rishikuar me Rekomandimin Nr.2511, date 23.02.2018 operatoret ekonomik te cilet
kane ofertuar me vlere me te ulet se kostoja ligjore duhet te skualifikohen. Gjithashtu theksojme
se nga perllogaritja e bere rezulton se fondi limit i percaktuar nga Autoriteti Kontraktor eshte
me i ulet se shuma e nevojshme per kryerjen e sherbimit. Theksojme se perllogaritja e kostos
se detyrueshme ligjore realizohet nepermjet proceseve matematikore te cilat jane te
kontrollueshme dhe teresisht objektive. Analiza e Kostos gjendet bashkengjitur ketij ankimi,
analiza e kostos per 1 vendroje ne muaj (4.98) roje eshte 242,993.87 leke. Nga perllogaritjet
rezulton se vlera totale e sherbimit 242,993.87 leke x 12 muaj x 3 vendroje = 8,747,779.32
leke. Ju ritheksojme se, ne rnbeshtetje te Nenit 18/g te Ligjit Nr. 75/2014 “Per sherbimin privat
te sigurise fizike”, Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 399, date 3/5/2017 “Per percaktimin e
pages minimale ne shkalle vendi”, dispozitave te Kodit te Punes se Republikes se Shqiperise,
Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 77, date 01.04.2015 “Per kontributet e detyrueshme dhe
perfitirnet nga sistemi i sigurimeve shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor”, Udhezimit
Nr. 157, date 01.04.2015 “Per funksionimin e sherbimit privat te sigurise fizike”, Urdhrit te
Ministrit te Brendshem nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Per aplikimin e tarifave ne kryerjen e
sherbimit ndaj te treteve”, si dhe Rekomandimin Nr. 1858, date 20.12.2017, rishikuar me
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Rekomandimin Nr. 2511, date 23.02.2018, si dhe praktiken tashrne te konsoliduar te Komisionit
te Prokurimit Publik, kostoja minimale ligjore per sherbimin e kerkuar eshte: 8,747,779.32 (tete
milion e shtate qind e dyzete e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e nente pike 32 ) leke pa
TVSH.
Si perfundim, kerkojme nga Autoriteti Kontraktor Skualifikimin e ofertave te operatoreve
ekonomik te cilet kane ofertuar me vlere me te ulet se vlera e ofertuar nga shoqeria “Aulona Pol
1” sh.p.k, konkretisht shoqerite “Alsig” dhe “Arbana” sh.a.
II.3.2. Në datën 15.06.2018, me shkresën nr. 6323/2 prot, operatori ekonomik “Aulona Pol 1”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.3.3. Në datën 21.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 11.06.2018, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a, “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International
Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk,
“Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Myrto Security” shpk, “Oktapus”
shpk, “Çullhaj” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk, “Oktapus 1
Security” shpk, nga procedura mësipërme e prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentet
si më poshtë vijon:
SHPSF “Trezhnjeva” paraqet ankes prane Autoritetit Kontraktor ne lidhje me klasifikimin e
bere me daten 04.06.2018. Kundershtojme klasifikimin e bere nga K.V.O me daten 04.06.2018,
eshte i pa bazuar ne ligj pasi ka kualifikuar firmen “Alsig” sh.a, “Aarbana” sha, “Flena RB”,
“Aulona Pol 1” shpk, “I.S.A (International Security Albania” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk
per kete aresye: Ne DST eshte kekuar:
Sqarime (Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore
1.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
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2.

Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

Nr.








Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos
Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
datë 03.05.2017,”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 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 ) .
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.

Firmat “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a, “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International
Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk, kane ofertuar nen
koston e lejuar ligjore nuk kane parashikuar sipas ligjit detyrimet ligjore per pagen, shtesat mbi
page per turnin e dyte dhe te trete, Sigurimet shoqerore e shendetesore. Nuk kane paraqitur
Bashkelidhur formularit te cmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje 1 vend-roje me
3 turne 4.98 roje) ne muaj, sipas tabeles se kerkuar.
Firmat “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a, dhe “Res 03” shpk nuk kane paraqitur çertifikata per
punonjes sherbirni ne fushen e veprimtarise se sherbimit per ruajtjen dhe sigurimin fizik te
objekteve dhe pronave per te pakten 15 punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise
se Qarkut Tirane te vlefshme brenda afatit 4-vjeçar sipas Ligji 75/2014 date 10.07.2014, sipas
nenit 5 të këtij ligji.
Firmat “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a nuk kane paraqitur nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te
gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori
ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.
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Kerkojme skualifikimin e firmave “Dea Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk, “Myrto Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Çullhaj” shpk, “Firdeus
Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk, “Oktapus 1 Security”, nuk kane paraqitur
Bashkelidhur
formularit te cmimit te ofertes te paraqitet preventivi per 1 vend-roje me 3
turne 4.98 roje) ne muaj, sipas tabeles se kerkuar.
Si perfundim kerkojme skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Alsig” sh.a, “Arbana” sh.a,
“Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International Security Albania” shpk, “Leksi
Security” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper
Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Myrto Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Çullhaj” shpk,
“Firdeus Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk, “Oktapus 1 Security” shpk, nga
procedura mësipërme e prokurimit
II.4.2. Në datën 15.06.2018, me shkresën nr. 6321/1 prot, operatori ekonomik “Trezhnjeva”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4.3. Në datën 22.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Arbana” sh.a është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.5.1. Në datën 11.06.2018, operatori ekonomik “Arbana” sha, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Alsig” sh.a, nga procedura mësipërme e prokurimit në mënyrë të përmbledhur me
argumentet si më poshtë vijon:
Autoriteti kontraktor,Dega e Doganes Tirane, me dt. 13.04.2018 zhvilloi proceduren e
prokurimit me objekt “Sherbimi i Ruajtjes dhe i Sigurise Fizike me Roje Private Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12
muaj”, me fond limit 8.395.740 ( tete milion e treqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind
e dyzet) leke pa TVSH. Me daten 04.06.2018 u njoha me klasifikimin e operatoreve ekonomik
te nxjerre nga Outoriteti Kontraktor ne faqen elektrinike te APP Ku kostatuam kualifikimin e
operatorit ekonomik ALSIG shpk kuolifikim eshte here ne kundershtin me ligjin e Prokurimit
Puhlik, Rekomandimet e KPP, DS te Tenderit ku po ju sqarojme si me poshte:
Preventivi per nje roje dhe 1 vend-roje jashte orarit zyrtar te punes si dhe ne ditet e festave
zyrtare dhe te pushimit (4.98 roje/vendroje) ne muaj po ju shpjegojme saket preventivin
Shpenzime pagen haze 36000 lek
Shtese turnin 11 = 30.41 x 3 x 206.89 x 20% : 4.98 = 757 lek VR
Shtese turnin 11 = 30.41 x 8 x 206.89 x 50% : 4.98 = 5053 lek VR
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Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore 16.7% = 6982 lek VR
Shuma totale 36000 + 757 + 5053 + 6982 = 48792 lek per roje ne muaj eshte kosto ligjore
Shoqeria ALSIG shpk ka paraqitur vleren = 8,200,984 lek total eshte nen koston ligjore =
8,200,984 /12 / 14.94 = 45744 lek ka paraqitur oferten per 1 roje ne muaj oferte nen koston
ligjore.
Kostoja ligjore eshte = 48792 lek per roje ne muaj. Theksojme se kjo shoqeri ka paraqitur
oferte nen koston ligjore ne kundershtim me rekomandimet e Komisionit te Prokurimit Publik.
DS Ligji Nr. 7961, date 12.7.1995, “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”, te ndryshuar
neni 81 dhe neni.87, VKM Nr. 399, date 3.5.2017,”Per percaktimin e pages minimale ne
shkalle vendi”. Ne DS thuhet se: Operatoret jane te detyruar te paraqesin preventivin sipas
zerave te mesiperm, duke pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim
te VKM Nr. 399, date 3.5.2017, “Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi”, Ligji Nr.
7961, date 12.7.1995, “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”, te ndryshuar, Ligji 75/2014
“Per Numri i punonjesve te nevojshem te sherbimit per nje vendroje jashte orarit zyrtar te punes
si dhe ne ditet e festave zyrtare te llogaritet 3.85 roje per nje vendroje. Cdo oferte e paraqitur
nga operatoret ekonomik ku zerat e kostos ne plotesimin e preventivit (si psh: paga baze, shtesat
mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore,), rezultojne te jene nen kufirin minimal ligjor te
lejuar, do te skualifikohen.
 Oferte e paraqitur nga operatoret ekonomik “Alsig” shpk me vleren = 45744 lek per
roje ne muaj ku zerat e kostos ne plotesimin e preventivit (si psh: paga baze, shtesat
mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore rezultojne te jene nen kufirin minimal
ligjor te lejuar, duhet te skualifikohet.


Sqarojme se “Alsig” shpk ka paraqitur oferte per pagen baze per roje vendroj e shtesat
per tumin e dyte dhe shtesat per tumin e trete nen koston ligjore si dhe sigurimet
shoqerore eshte nen koston ligjore duhet skualifikuar.



Prandaje shoqeria “Alsig” shpk ka paraqitur vleren = 45744l lek per roje ne muaj
duhet te skualifikohet se eshte nje oferte ne kundershtim me ligjin Rekomandimet e KPP
dhe DS te tenderit.



Preventivin i paraqitur nga shoqeria “Alsig” shpk vleren = 45744 lek per roje ne muaj
sipas zerave per paga baze, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore
rezultojne te jene nen kufirin minimal ligjor te lejuar, eshte ne kundershtim me detyrime
ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, date 3.5.2017, “Per percaktimin e pages minimale ne
shkalle vendi”, Ligji Nr. 7961, date 12.7.1995, “Kodi i Punes i Republikes se
Shqiperise”, te ndryshuar, Ligji 75/2014 rezultojne te jene nen kufirin minimal ligjor te
lejuar, duhet te skualifikohet.

Si perfundim kerkojme skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Alsig” sh.a
II.5.2. Në datën 15.06.2018, me shkresën nr. 6322/2 prot, operatori ekonomik “Arbana” sha,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
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II.5.3. Në datën 22.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Arbana” sha, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.6. Me shkresën me nr. 6970/1 prot, datë 02.07.2018, protokolluar me tonën me nr. prot.
1161/2, datë 05.07.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë 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 “Aulona Pol 1” shpk, mbi kundërshtimin
e kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Alsig” shpk, “Arbana” sha me arsyen se:
“[...]Kërkojmë skualifikimin e shoqërive që kanë ofertuar me vlerë më të ulët se vlera
8,747,779.32 (tetë milion e shtatëqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e
nëntë pikë tridhjetë e dy) lekë pa TVSH, pasi janë nën minimumin ligjor të lejuar, konkretisht
kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Alsig” dhe shoqerisë “Arbana” sh.a. [...]”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.1.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
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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.
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
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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
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apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
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
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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 ndër te tjera ka përcaktuar:
1

2

3

4

5

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia
(Muaj)

Sasia
(nr.vendroje
ve)

Numri total
i rojeve për
vendroje

3

14.94

1.

Sherbimi i ruajtjes se
12
godines se Terminalit
Doganor Dog.Tirane
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)
Sqarime

6
Çmimi
Njësi
/muaj

7
Oferta
në total
(neto)

(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos


Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
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datë 03.05.2017,”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 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 ) .
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.

III.1.9. Ndërkohë në shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
2.3.6 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
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
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.
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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.
III.1.11. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në
analizën e kostos mujore si edhe që gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha
parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat për turnin e dytë e të tretë,
kontributet shoqërore dhe shëndetësore për shërbimin e ruajtjes në një vendroje, me tre turne për
një periudhë 12 muaj, ku bashkalidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për
një roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj. Gjithashtu, autoriteti kontraktor në
kriteret për kualifikim ka përcaktuar që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e
kostos për ofertën e paraqitur.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga
ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga
shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomikë “Alsig” sh.p.k. dhe “Arbana” sh.a
dhe konkretisht elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë, si dhe
sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%) –elementë këta të cilat janë përcaktuar
shprehimisht dhe në DST-; Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi ofertat ekonomike të
paraqitur nga operatorët ekonomikë “Alsig” sh.p.k. dhe “Arbana” sh.a., dhe konkretisht
elementët bazë të ofertës së tyre për për një vendroje, me tre turne përkatësisht turni I + turni II
+ turni III me 4.98 roje private për një periudhë 12 muaj, sipas përcaktimit të bërë në
dokumentat e tenderit, ku është parashikuar se Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së
ofertës së dhënë në total, konstaton se ofertat (për një vendroje, me tre turne përkatësisht turni I
+ turni II + turni III me 4.98 roje private për një periudhë 12 muaj, e paraqitur nga operatorët
ekonomikë “Alsig” sh.p.k. dhe “Arbana” sh.a, rezultojnë të jenë nën minimumin e lejuar ligjor të
këtij shërbimi. Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që
oferta e paraqitur nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga autoriteti
kontraktor me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme.
Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Alsig” shpk, dhe “Arbana” sha., Komisioni i Prokurimit
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Publik, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën
III.1.11., gjendja faktike dhe juridike e operatorëve ekonomikë “Alsig” shpk, “Arbana” sha, do të
ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e
ankimuesit.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International
Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales” shpk me arsyen se:
“[...] Kanë ofertuar nën koston e lejuar ligjore nuk kanë parashikuar sipas ligjit detyrimet
ligjore për pagën, shtesat mbi page per turnin e dyte dhe te tretë, sigurimet shoqërore e
shëndetsore, si dhe nuk kanë paraqitur bashkalidhur formularit të çmimit të ofertës preventivin
për një vendroje me 3 turne 4.98 roje në muajsipas tabelës së kërkuar [...]”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.3.2. 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”.
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III.3.3. 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.3.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat
e prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk
rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
III.3.5. 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
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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.3.6. 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.
III.3.7. 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
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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.3.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
1

2

3

4

5

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia
(Muaj)

Sasia
(nr.vendroje
ve)

Numri total
i rojeve për
vendroje

1.

Sherbimi i ruajtjes se

12

3

14.94

6
Çmimi
Njësi
/muaj

7
Oferta
në total
(neto)
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godines se Terminalit
Doganor Dog.Tirane
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)
Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
1. Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin
e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
2. 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.

Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos







Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
datë 03.05.2017,”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 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 ) .
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.
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III.3.9. Ndërkohë në shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
2.3.6 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.3.10. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
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.
III.3.11. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në
analizën e kostos mujore si edhe që gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha
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parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat për turnin e dytë e të tretë,
kontributet shoqërore dhe shëndetësore për shërbimin e ruajtjes në një vendroje, me tre turne për
një periudhë 12 muaj, ku bashkalidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për
një roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj. Gjithashtu, autoriteti kontraktor në
kriteret për kualifikim ka përcaktuar që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e
kostos për ofertën e paraqitur.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga
ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga
shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomikë “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1”
shpk, “International Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales”
shpk dhe konkretisht elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë,
si dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%) –elementë këta të cilat janë
përcaktuar shprehimisht dhe në DST-; Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi ofertat
ekonomike të paraqitur nga operatorët ekonomikë “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk,
“International Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales” shpk.,
dhe konkretisht elementët bazë të ofertës së tyre për një vendroje, me tre turne përkatësisht turni
I + turni II + turni III me 4.98 roje private për një periudhë 12 muaj, sipas përcaktimit të bërë në
dokumentat e tenderit, ku është parashikuar se Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së
ofertës së dhënë në total, konstaton se ofertat (për një vendroje, me tre turne përkatësisht turni I
+ turni II + turni III me 4.98 roje private për një periudhë 12 muaj, e paraqitur nga operatorët
ekonomikë “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International Security Albania” shpk,
“Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales” shpk, rezultojnë të jenë nën minimumin e lejuar
ligjor të këtij shërbimi. Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të
garantojnë që oferta e paraqitur nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga
autoriteti kontraktor me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme. Komisioni gjykon se një
ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit.
III.3.12. Gjithashtu nga shqyrtimi i ofertave ekonomikё të dorëzuar nga operatorët ekonomikë
“Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International Security Albania” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales” shpk, rezulton se është paraqitur formulari i ofertës por jo sipas
Shtojcës 1, pasi është shoqëruar vetëm me analizën e kostos për një roje në muaj, ndërkohë që
mungon analiza e kostos për një vendroje në muaj.
III.3.13. Referuar nenit 53, pika 3 dhe 4 të LPP-së, ku përcaktohet se: “Autoriteti kontraktor, në
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet
e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. Autoriteti kontraktor vlerëson
një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
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ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet
e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se formulari i ofertës i paraqitur nga operatorët ekonomikë
“Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “International Security Albania” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Res 03” shpk dhe “Ales” shpk nuk është paraqitur sipas Shtojcës.1, pasi është i shoqëruar
vetëm me analizën e kostos për një roje në muaj, ndërkohë që mungon analiza e kostos për një
vendroje në muaj, duke mos u paraqitur sikurse është përcaktuar në dokumentat e tenderit, si dhe
duke mos iu përmbajtur të gjithë elementëve të përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi
kualifikimin e operatorëve ekonomikë shoqërisë “Alsig” sh.p.k., “Arbana” sha, dhe “Res 03”
shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim pasi, referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1.11., dhe III.3.13 gjendja faktike dhe juridike e operatorëve
ekonomikë “Alsig” sh.p.k., “Arbana” sha, dhe “Res 03” sh.p.k. do të ndryshojë duke u
skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Dea Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security”
shpk, “Nazeri 2000”, shpk “Myrto Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Cullhaj” shpk, “Firdeus
Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk, dhe “Oktapus 1 Security” shpk, me arsyen se:
“[...]Nuk kanë paraqitur bashkalidhur formularit të çmimit të ofertës preventivin për një
vendroje me 3 turne 4.98 roje në muajsipas tabelës së kërkuar [...]”, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.5.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.5.2. 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,
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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.5.3. 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.5.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat
e prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe
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vlerësimit të ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk
rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
III.5.5. 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.5.6. 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
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apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
III.5.7. 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
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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.5.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
1

2

3

4

5

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia
(Muaj)

Sasia
(nr.vendroje
ve)

Numri total
i rojeve për
vendroje

1.

Sherbimi i ruajtjes se
12
godines se Terminalit
Doganor Dog.Tirane
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)

3

14.94

6
Çmimi
Njësi
/muaj

7
Oferta
në total
(neto)

Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
1. Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin
e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
2. 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.

Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos
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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 03.05.2017,”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 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 ) .
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.

III.5.9. Ndërkohë në shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
2.3.6 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.5.10. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
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
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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.
III.5.11. Nga shqyrtimi i ofertave ekonomikё të dorëzuar nga operatorët ekonomikë “Dea
Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000”, shpk “Myrto Security”
shpk, “Oktapus” shpk, “Cullhaj” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Star 2000” shpk, “N.S.S” shpk,
dhe “Oktapus 1 Security” shpk, rezulton se është paraqitur formulari i ofertës por jo sipas
Shtojcës 1, pasi është shoqëruar vetëm me analizën e kostos për një roje në muaj, ndërkohë që
mungon analiza e kostos për një vendroje në muaj.
III.5.12. Referuar nenit 53, pika 3 dhe 4 të LPP-së, ku përcaktohet se: “Autoriteti kontraktor, në
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet
e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. Autoriteti kontraktor vlerëson
një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet
e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se formulari i ofertës i paraqitur nga operatorët ekonomikë
“Dea Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000”, shpk “Myrto
Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Cullhaj” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Star 2000” shpk,
“N.S.S” shpk, dhe “Oktapus 1 Security” shpk, nuk është paraqitur sipas Shtojcës.1, pasi është i
shoqëruar vetëm me analizën e kostos për një roje në muaj, ndërkohë që mungon analiza e kostos
për një vendroje në muaj, duke mos u paraqitur sikurse është përcaktuar në dokumentat e
tenderit, si dhe duke mos iu përmbajtur të gjithë elementëve të përcaktuar në dokumentat e
tenderit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Arbana” sh.a.,, mbi kualifikimin
e operatorit ekonomik “Alsig” shpk., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren
në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën
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III.1.11., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Arbana” sh.a. do të ndryshojë duke
u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.

Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018,
datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF- 65468-04-26-2018, me objekt: “Ruajtja me
roje private të ambienteve të Terminalit Doganor Dega Doganës Tiranë - Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12
muaj”, me fond limit 8,747,889.3 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 21.05.2018, nga autoriteti
kontraktor, Dega Doganës Tiranë.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Arbana” sha për procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Alsig” shpk, “Arbana” sh.a, “Flena RB” shpk, “Aulona Pol 1” shpk,
“International Security Albania” shpk, “Leksi Security” shpk, “Res 03” shpk, “Ales” shpk,
“Dea Security” shpk, “Dajti” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000”, shpk “Myrto
Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Cullhaj” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Star 2000” shpk,
“N.S.S” shpk, dhe “Oktapus 1 Security”shpk duke i skualifikuar ata.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryer.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” shpk.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1161 Protokolli; Datë 21.06.2018
Nr. 1165 Protokolli; Datë 22.06.2018
Nr. 1169 Protokolli; Datë 22.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj
Kryetar
Evis Shurdha
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