KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 393/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 11/06/2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Korrigjimin e gabimeve aritmetike të ofertës së operatorëve
ekonomikë “G.S.E. Security”, “Trezhnjeva” shpk, “Eurogjici
Security” shpk dhe “Dea Security” shpk në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt “Ruajtja e godinës
së Drejtorisë së Arkivit Qëndror të ISSH-së me roje private” –
Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-4186501-24-2018, me fond limit 6.123.438,67 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 06.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Arkivit
Qëndror të ISSh-së.

Ankimues:

“G.S.E Security” sh.p.k.
Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta” Nd.14 Ap3/1
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Arkivit Qëndror të ISSh-së
Adresa: Lundër
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 Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe
më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 25.01.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt “Ruajtja e godinës së Drejtorisë së Arkivit
Qëndror të ISSH-së me roje private” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-41865-01-24-2018, me fond
limit 6.123.438,67 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Arkivit Qëndror të ISSh-së.
II.1. Në datën 06.02.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 13.02.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk

7988.21 lekë
7988.94 lekë
7988.94 lekë
7988.94 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë

kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
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11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
kualifikuar;
7990.45 lekë
kualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

II.3. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesve si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se në datën 21.02.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e ri
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të
Shqyrtimit të Ankesave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk
11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.21 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

3

II.4. Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tij me
argumentin se: “oferta e paraqitur është nën minimumin ligjor të detyrueshëm”
II.4.1. Në datën 22.02.2018, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij si edhe shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomikë
““Toni Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “A.2000” shpk, “Siguria” shpk
II.4.2. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “[...]
i. Mbështetur në ligjin e prokurimit publik dhe aktet e tjera nënligjore të dala në funksion të
këtij ligji nisur nga ekspereinca jonë në prokurimet publik, duke shqyrtuar kërkesat e
veçanta për kualifikim, vërejmë se skualifikimi i firmës “Trezhnjeva” shpk nga KVO e
autoritetit kontraktor në këtë procedurë prokurimi është i kundraligjshëm. Më poshtë po
ciojmë bazën ligjore me të cilat nuk jemi dakord dhe kërkojmë të kualifikohemi pasi
plotësojmë kërkesat e AK për realizimin me sukses të kontratës.
ii. Mininmalja ligjore: Paga bazë përllogaritet mbi VKM nr.399 datë 03.05.2017 “për
përcaktimin e pagës bazë në shkallë vendi” që është 24,000 lekë në muaj dhe në bazë të
gërmës “g” të nenit 18 të ligjit 75/2014 “Për SHPSF” g) paga e punonjësve të rolit bazë
të shërbimit të jetë minimalisht 50 % më e madhe se paga minimale e vendosur me VKM”
në total të dyja shumat japin pagën minimale gjithësej 36000 lekë/muaj x12 muaj/365
ditë= 1183.56 lekë në ditë. Shtesat mbi pagë për vështirësi për tunrin e II-të llogaritet në
bazë të nenit 81 të ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Çdo orë punë e kryer nga ora 19:00
deri në 22.00” të jep të drejtën shtesë mbi pagë jo më pak se 20 përqind.
1X3X206.89X20%/4.98=24.92 lekë. Shtesa mbi pagë për vështirësi për tunrin e III-të të
llogaritet në bazë të nenit 81 të ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Çdo ore pune e kryer
midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtë në një shtese mbi pagë jo më pak se 50%.
1X8X206.89X50%/4.98=166.17 lekë shtesë për turnin e III në muaj për një roje në ditë.
VKM nr.77 datë 28.01.2015 “Për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”
përcakton se : “Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore i të
punësuarit duke filluar nga 1.5.2009 e në vijim do të jetë 27.9 % e pagës bruto mujore,
sipas listës pagës pjesa e punësdhësit të jetë 16.7 % e punëmarrësit 11.2%.
1183.56+24.92+166.17=1374.65X16.7 sig shoqërore dhe shëndetësore=229.56 lekë në
ditë për një roje ( shuma 4) janë sigurime shoqërore dhe shëndetësore që paguan
punëdhënësi për punëmarrësin. Shërbimet për ndërlidhje, shpenzime uniforme në bazë të
Vendimit nr.157 datë 01.04.2015 të MB fitim i shoqërisë 0.00001 lekë. Totali duke
mbledhur të gjithë shumat është 1604.21 leke në ditë për 1 roje pa TVSH. Kërkojmë
kualifikimin e firmës “Trezhnjeva”. Po ashtu kërkojmë të mbetetn të skualifikuar firmat
“Toni Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “A.2000” shpk, “Siguria” shpk
II.4.3. Në datën 23.02.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1620/2 prot datë
23.02.2018 i kthen përgjigje palës ankimuese “Trezhnjeva” shpk duke mos pranuar ankesën.
II.4.4. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “ [...]
Pas konsultimit me Njësinë e Prokurimit e cila ishte e ngarkuar për përllogaritjen e fondit limit
zyrtar i autorizuar për shqyrtimin e ankesave vendosi: Të mos marrë parasysh ankesën tuaj
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përsa i përket kualifikimit të ofertës të shoqërisë suaj. Arsyetimi për të mos marrë parasysh
ankesën tuaj mbështetet mbi përllogaritjen e saktë të fondit limit (kostoja për një vend roje
ditore). Ju sqarojmë se përllogaritjet e kryera nga autoriteti kontraktor mbështeten në bazën
ligjore si më poshtë: igji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, Ligji
nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.399
datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.77 datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga Sistemi i
Sigurimeve Shoqërore dhe Sigurimi i Kujdesit Shëndetësor” pika III.3. ku përcaktohet se
kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore i të punësuarit paguhet nga
punëdhënësi dhe është në masën 16.7 %. Ligji nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. Rekomandimi ndërmjet APP-së me nr. 15166 prot datë
20.12.2017 dhe KPP-së me nr. 1858 prot datë 20.12.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të
procedurës së prokurimit për shërbimin privat të sigurisë fizike” Sipas bazës ligjore të
mësipërme janë përllogaritur si më poshtë: Përllogaritje e strukturës së pagës janë marrë
paraysh: - Ditë pune, shtesat në përqindje për punën me turne; shtesat për sigurimet e
detyrueshme shëndetësor e shoqërore. Paga bazë është caktuar 36000 lekë dhe paga orare është
206.89 lekë. Muaji llogaritet mesatarisht me 30.41 ditë. Shtesat në përqindje për punën me turne
(T 2 dhe T3) llogariten si më poshtë: Turni i II-të 30.41 ditë në muaj x 3 orë x206.89 x20 %=
3774,8898 lekë 1 vendroje në muaj ose 758.01 lekë për nëj roje në muaj, Turni i II-të 30.41 x8
orë x206.89x50%=25166.08 lekë /1 vendroje/muaj,ose 5053.43 lekë për një roje në muaj. Pra
gjithësej paga bazë +shtesat e T2+T3 janë: 36000+758.01+5053.43=41811.44 lekë pa tvsh
/muaj/1 roje. Shënim: Njësia e prokurimit ka vendosur të mos llogarisë shtesat për festat zyrtare
dhe ditët e pushimit javor pasi nr. i rojeve të kërkuar është i mjaftueshëm për zëvendësimin e tyre
në ditë festash dhe pushimi javor. b) Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore: 41811.44X16.7 % =
6982.51 lekë pa TVSH në muaj. Total ( pagë bazë+ shtesat T2 dhe T3+ sig shoqërore dhe
shëndetësore= 41811.44+698.51=48792.95 lekë pa TVSH në muaj 1/roje. Përfundim kostoja
ditore për një vendroje ditore është 48795.95 lekë/30.441 ditë në muaj x4.98 për një
vendroje=7990.95 lekë pa TVSH/1 vendroje ditore. [...]”
II.4.5. Në datën 01.03.2018 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor .
II.5. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar për skualifikimin e ofertës së
tij me argumentin se: “oferta e paraqitur është nën minimumin ligjor të detyrueshëm”
II.5.1. Në datën 23.02.2018, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së
për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.5.2. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “[...] 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
5

jodiskriminuese”. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së 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 dokumentat
e tenderit….”.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”. 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”. Referuar nenit 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë
sqarime nga ofertuesit përpara se të marrë vendim përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre,
në përputhje me nenin 56 të LPP-së në rast se një ose disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij ka detyrimin
sipas 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 ëkrkesat ligjore, administrative, tekniko-profesionale, ekonomikofinanciare ( kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk rezultojnë në ofertë anomalisht të ulët pas
përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e
prokurimit publik dhe në dokumentat standard të tenderit. Autoriteti kontraktor në qëndrimin e
tij dueht të bazohet në qëllimet e ligjit të prokurimit publik për rritjen e efiçencës dhe efikasitetit
në përocedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e
fondeve publike dhe uljen e shpenzimeve procedurial. Sa më sipër, oferta ekonomike e paraqitur
nga ana jonë nuk rezulton anomalisht e ulët në kuptim të legjislacionit të prokurimeve publike të
referuar më sipër. Për këtë arsye, skualifikimi i ofertës sonë nuk është e bazuar në asnjë
dispozitë ligjore e për këtë arsye duhet të anullohet [...]”
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II.5.3. Në datën 26.02.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1675/2 prot datë
26.02.2018 i kthen përgjigje palës ankimuese “Eurogjici Security” shpk duke mos pranuar
ankesën.
II.5.4. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “ [...]
Pas konsultimit me Njësinë e Prokurimit e cila ishte e ngarkuar për përllogaritjen e fondit limit
zyrtar i autorizuar për shqyrtimin e ankesave vendosi: Të mos marrë parasysh ankesën tuaj
përsa i përket kualifikimit të ofertës të shoqërisë suaj. Arsyetimi për të mos marrë parasysh
ankesën tuaj mbështetet mbi përllogaritjen e saktë të fondit limit( kostoja për një vend roje
ditore). Ju sqarojmë se përllogaritjet e kryera nga autoriteti kontraktor mbështeten në bazën
ligjore si më poshtë: igji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, Ligji
nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.399
datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.77 datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga Sistemi i
Sigurimeve Shoqërore dhe Sigurimi i Kujdesit Shëndetësor” pika III.3. ku përcaktohet se
kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore i të punësuarit paguhet nga
punëdhënësi dhe është në masën 16.7 %. Ligji nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. Rekomandimi ndërmjet APP-së me nr. 15166 prot datë
20.12.2017 dhe KPP-së me nr. 1858 prot datë 20.12.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të
procedurës së prokurimit për shërbimin privat të sigurisë fizike” Sipas bazës ligjore të
mësipërme janë përllogaritur si më poshtë: Përllogaritje e strukturës së pagës janë marrë
paraysh: - Ditë pune, shtesat në përqindje për punën me turne; shtesat për sigurimet e
detyrueshme shëndetësor e shoqërore. Paga bazë është caktuar 36000 lekë dhe paga orare është
206.89 lekë. Muaji llogaritet mesatarisht me 30.41 ditë. Shtesat në përqindje për punën me turne
(T 2 dhe T3) llogariten si më poshtë: Turni i II-të 30.41 ditë në muaj x 3 orë x206.89 x20 %=
3774,8898 lekë 1 vendroje në muaj ose 758.01 lekë për nëj roje në muaj, Turni i II-të 30.41 x8
orë x206.89x50%=25166.08 lekë /1 vendroje/muaj,ose 5053.43 lekë për një roje në muaj. Pra
gjithësej paga bazë +shtesat e T2+T3 janë: 36000+758.01+5053.43=41811.44 lekë pa tvsh
/muaj/1 roje. Shënim: Njësia e prokurimit ka vendosur të mos llogarisë shtesat për festat zyrtare
dhe ditët e pushimit javor pasi nr. i rojeve të kërkuar është i mjaftueshëm për zëvendësimin e tyre
në ditë festash dhe pushimi javor. b) Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore: 41811.44X16.7 % =
6982.51 lekë pa TVSH në muaj. Total ( pagë bazë+ shtesat T2 dhe T3+ sig shoqërore dhe
shëndetësore= 41811.44+698.51=48792.95 lekë pa TVSH në muaj 1/roje. Përfundim kostoja
ditore për një vendroje ditore është 48795.95 lekë/30.441 ditë në muaj x4.98 për një
vendroje=7990.95 lekë pa TVSH/1 vendroje ditore. Pavarësisht se oferta juaj ekonomike është
shumë afër vlerës së saktë të detyrueshme ajo nuk është e mjaftueshme për shlyerjen e të gjitha
detyrimeve sipas ligjit, ne jemi të detyruar t’ju skualifikojmë [...]”
II.5.5. Në datën 07.03.2018 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor
II.6. Operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k. është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tij
me argumentin se: “oferta e paraqitur është nën minimumin ligjor të detyrueshëm”
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II.6.1. Në datën 26.02.2018, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.6.2. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “[...]Nga ana e KVO në datën 21.02.2018 në
mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi klasifikimin e shoqërive pjesëmarrëse në këtë
procedurë prokurimi dhe sipas këtij kalsifikimi rezulton se shoqëria jonë është skualifikuar
mepretendimin Oferta e paraqitur është nën minimumin ligjor të detyrueshëm. Kundërshtojmë
skualifikimin që ka bërë AK për shoqërinë tonë dhe sqarojmë pretendimet tona si më poshtë:
Shoqëria jonë në ofertën e dhënë ka parashikuar të gjitha shpenzimet për pagë minimale, shtesa
turni dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore duke iu referuar vlerës për një roje në ditë sipas
preventivit të dhënë shtojca 1 në DST ku autoriteti ka kërkuar vlerën ditore për një roje në ditë,
të cilën e kemi përllogaritu si vijon: Së pari shoqëria jonë ka përmbushur detyrimin për pagën
minimale në bazë të VKM nr. 399 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” dhe në
bazë të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 paga
minimale është përllogaritur në vlerën 36000X12 muaj: 365 ditë=1183.56 lekë. Së dyti shoqëria
ka plotësuar shpenzimet për “shtesat mbi pagë për turnin II, për një roje” ... Dhe shtesat për
turnin e II janë përllogaritur në vlerën 24.92 lekë/punonjës në ditë ( Vlera e përllogaritur 206.89
lekë/ora X 3 orë X20 % = 124.134:4.98=24.92 lekë. Së treti shoqëria jonë ka parashikuar në
përputhje me nenin 81 KP shtesat e pagës për turn të tretë ku çdo ore punë e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50 përqind në
përputhje me nenin 81 të Kodit të Punës. Shtesat për tunr të III janë përllogaritur në vlerën
166.17 lekë/punonjës në ditë ( vlera përllogaritet 206.89X8 orë X50 %= 827.56:4.98
roje=166.17 lekë). Së katërti shoqëria jonë ka plotësuar shpenzimet për sigurime shoqërore &
shëndetësore të cilat paguhen në vlerën 16.7 % janë përllogaritur në vlerën 229.56
lekë/punonjës në ditë. Pra, oferta e dhënë nga ana jonë është në përmbushje të të gjitha
detyrimeve ligjore dhe nga ana jonë përllogaritur saktë paga minimale, shtesat e turnit të II dhe
të III dhe kemi përlloagritur saktë edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. [...]”
II.6.3. Referuar informacionit të vënë në dispozicion nga autoriteti kontraktor, rezulton se në
datën 28.02.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1780/2 prot datë 28.02.2018 datë i
kthen përgjigje palës ankimuese “Dea Security” shpk duke mos pranuar ankesën.
II.6.4. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “ [...]
Pas konsultimit me Njësinë e Prokurimit e cila ishte e ngarkuar për përllogaritjen e fondit limit
zyrtar i autorizuar për shqyrtimin e ankesave vendosi: Të mos marrë parasysh ankesën tuaj
përsa i përket kualifikimit të ofertës të shoqërisë suaj. Arsyetimi për të mos marrë parasysh
ankesën tuaj mbështetet mbi përllogaritjen e saktë të fondit limit( kostoja për një vend roje
ditore). Ju sqarojmë se përllogaritjet e kryera nga autoriteti kontraktor mbështeten në bazën
ligjore si më poshtë: igji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, Ligji
nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.399
datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.77 datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga Sistemi i
Sigurimeve Shoqërore dhe Sigurimi i Kujdesit Shëndetësor” pika III.3. ku përcaktohet se
kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore i të punësuarit paguhet nga
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punëdhënësi dhe është në masën 16.7 %. Ligji nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. Rekomandimi ndërmjet APP-së me nr. 15166 prot datë
20.12.2017 dhe KPP-së me nr. 1858 prot datë 20.12.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të
procedurës së prokurimit për shërbimin privat të sigurisë fizike” Sipas bazës ligjore të
mësipërme janë përllogaritur si më poshtë: Përllogaritje e strukturës së pagës janë marrë
paraysh: - Ditë pune, shtesat në përqindje për punën me turne; shtesat për sigurimet e
detyrueshme shëndetësor e shoqërore. Paga bazë është caktuar 36000 lekë dhe paga orare është
206.89 lekë. Muaji llogaritet mesatarisht me 30.41 ditë. Shtesat në përqindje për punën me turne
(T 2 dhe T3) llogariten si më poshtë: Turni i II-të 30.41 ditë në muaj x 3 orë x206.89 x20 %=
3774,8898 lekë 1 vendroje në muaj ose 758.01 lekë për nëj roje në muaj, Turni i II-të 30.41 x8
orë x206.89x50%=25166.08 lekë /1 vendroje/muaj,ose 5053.43 lekë për një roje në muaj. Pra
gjithësej paga bazë +shtesat e T2+T3 janë: 36000+758.01+5053.43=41811.44 lekë pa tvsh
/muaj/1 roje. Shënim: Njësia e prokurimit ka vendosur të mos llogarisë shtesat për festat zyrtare
dhe ditët e pushimit javor pasi nr. i rojeve të kërkuar është i mjaftueshëm për zëvendësimin e tyre
në ditë festash dhe pushimi javor. b) Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore: 41811.44X16.7 % =
6982.51 lekë pa TVSH në muaj. Total ( pagë bazë+ shtesat T2 dhe T3+ sig shoqërore dhe
shëndetësore= 41811.44+698.51=48792.95 lekë pa TVSH në muaj 1/roje. Përfundim kostoja
ditore për një vendroje ditore është 48795.95 lekë/30.441 ditë në muaj x4.98 për një
vendroje=7990.95 lekë pa TVSH/1 vendroje ditore. Pavarësisht se oferta juaj ekonomike është
shumë afër vlerës së saktë të detyrueshme ajo nuk është e mjaftueshme për shlyerjen e të gjitha
detyrimeve sipas ligjit, ne jemi të detyruar t’ju skualifikojmë [...]”
II.6.5. Në datën 09.03.2018 operatori ekonomik ankimues “Dea Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 15.03.2018 me anë të shkresës nr.2095/1 protokolli datë 15.03.2018, dhe në datën
20.03.2018 me anë të shkresave nr. 2268/1 protokolli datë 19.03.2018, dhe nr.2166/1 protokolli
datë 16.03.2018 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II.8. Në përfundim të shqyrtimit administrativ, të ankesave të paraqitura në datën 14.05.2018
Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 316/2018 ku vendosi:
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., “Eurogjici Security”
sh.p.k., dhe “Dea Security” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”
me objekt “Ruajtja e godinës së Drejtorisë së Arkivit Qëndror të ISSH-së me roje
private” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-41865-01-24-2018, me fond limit
6.123.438,67 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Arkivit Qëndror të ISSh-së.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorëve
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., “Eurogjici Security” shpk dhe “Dea Security” shpk si
dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i kualifikuar këta operator
ekonomik.
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3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. , “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Dea Security” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
II.9. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit verifikimit të kryer në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, rezulton se në datën 22.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e ri
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të
Prokurimit Publik ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk
11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.21 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

II.10. Në datën 25.05.2018, operatori ekonomik ankimues “G.S.E. Security” sh.p.k ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar korrigjimin aritmetik të ofertës së tij.
II.10.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e
KVO-së në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “[...] Duke iu referuar vendimit të KPP
nr.316/2018 publikuar në faqen zyrtare të KPP si dhe fazës së Vlerësimti të publikuar nga ana
juaj më datë 22.05.2018 vumë re që operatorët ekonomikë “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”
dhe “Dea Security” ishin me vlera të njëjta prej 7988.96 lekë ofertuar prej tyre njëkohësisht të
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kualifikuar prej KPP, vëmë re edhe “G.S.E. Security” shpk është kualifikuar vlerën e ofertuar
7,990.56 me vlerë 1.6 lekë më part se 3 operatorët ekonomikë të lartpërmendur. Për sa më sipër
këkojmë bazuar në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar me VKM 797 datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 914
sipas nenit 38 pika 2-3 duke e cituar si më poshtë ndryshimet që janë bërë në VKM 914 “ sipas
nenit 38 pika 2-3 duke e cituar si më poshtë ndryshimet që janë bërë në VKM 914.... Për sa më
sipër cituar në VKM 797 kërkojmë që: Të pranohen gabimet aritmetike të operatorit ekonomik
“G.S.E. Security” shpk dhe bërjen të mundur të pjesëmarrjes në shortin të caktuar renditjen e
operatorëve duke marrë parasysh gabimet artimetike sipas VKM 914 dhe 797[...]”
II.10.2 Referuar informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton
se në datën 28.05.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.4914/2 prot datë 28.05.2018
datë i kthen përgjigje palës ankimuese “G.S.E. Security” shpk duke mos pranuar ankesën.
II.10.3. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “ [...]
Arsyetimi juaj nuk qëndron pasiL Në nenin 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika 4 i
VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar së fundmi me Vendimin nr. 80 datë 14.02.2018
citohet: “ Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat
rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: Nëse ka ndonjë
mospërputhje nëpërmjet çmimit të njësisë dhe sasisë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total
korrigjohet në bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat abosulte të të
gjitha korrigjimeve janë më shumë se +- 2përqind të vlerës së ofertës ekonomike të ofruar” Për
sa më lart ju sjellim në vëmendje se subjekti juaj nuk është në kushtet e mësipërme për të
pretenduar për gabim në përllogaritje fondi limit. Përkundrazi, duke qenë se në VKM theksohet
se mbizotëron çmimi për njësi, atëherë kjo gjë nuk mund të sjelli ndryshim të situatës suaj
aktuale edhe pasi në zbatim të rekomandimit ndërmjet APP-së me nr.15166 prot datë 20.12.2017
dhe KPP-së me nr.1858 prot datë 20.12.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së
prokurimit për shërbimin privat të sigurisë fizike” ofertat do të prezantoheshin me çmim për
njësi ( shuma për një vendroje në ditë) dhe mbi këtë bazë do të behej edhe velrësimi nga ana e
autoriteteve kontraktore. [...]”
II.10.4. Në datën 05.06.2018 operatori ekonomik ankimues “G.S.E Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashëkngjitur, dokumentave të dërguar nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “G.S.E Security” shpk për
korrigjimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Duke iu
referuar vendimit të KPP nr.316/2018 publikuar në faqen zyrtare të KPP si dhe fazës së
Vlerësimit të publikuar nga ana juaj më datë 22.05.2018 vumë re që operatorët ekonomikë
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“Trezhnjeva”, “Eurogjici Security” dhe “Dea Security” ishin me vlera të njëjta prej 7988.96
lekë ofertuar prej tyre njëkoëhsisht të kualifikuar prej KPP, vëmë re edhe “G.S.E. Security” shpk
është kualifikuar vlerën e ofertuar 7,990.56 me vlerë 1.6 lekë më part se 3 operatorët ekonomikë
të lartpërmendur. Për sa më sipër këkojmë bazuar në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar me VKM 797 datë 29.12.2017 “Për
disa ndryshime dhe shtesa në VKM 914 sipas nenit 38 pika 2-3 duke e cituar si më poshtë
ndryshimet që janë bërë në VKM 914 “ sipas nenit 38 pika 2-3 duke e cituar si më poshtë
ndryshimet që janë bërë në VKM 914.... Për sa më sipër cituar në VKM 797 kërkojmë që: Të
pranohen gabimet aritmetike të operatorit ekonomik “G.S.E. Security” shpk dhe bërjen të
mundur të pjesëmarrjes në shortin të caktuar renditjen e operatorëve duke marrë parasysh
gabimet artimetike sipas VKM 914 dhe 797[...] Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 13.02.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk
11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.21 lekë
kualifikuar;
7988.94 lekë
kualifikuar;
7988.94 lekë
kualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
kualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
kualifikuar;
7990.45 lekë
kualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

III.1.2. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesve si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se në datën 21.02.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e ri
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të
Shqyrtimit të Ankesave ku rezulton si më poshtë vijon:
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1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk
11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.21 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.94 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7988.96 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

III.1.3. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit verifikimit të kryer në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, rezulton se në datën 22.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e ri
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të
Prokurimit Publik ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” shpk
2. “Mandi 2K” shpk
3. “A.2000” shpk
4. “Siguria” shpk
5. “Eurogjici Security” shpk
6. “Res-03” shpk
7. “Ballazhi” shpk
8. “Dea Security” shpk
9. “Trezhnjeva” shpk
10. “Çullhaj” shpk
11. “Firdeus Security” shpk
12. “Oktapus” shpk
13. “Safe” shpk

7988.21 lekë
7988.94 lekë
7988.94 lekë
7988.94 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë
7988.96 lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
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14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Oktapus 1- Security” shpk
16. “International Security Albania” shpk
17. “Nazeri 2000” shpk
18. “Arbana Sha” shpk
19. “NSS” shpk
20. “Start 2000” shpk
21. “S.S.X” shpk
22. “G.S.E. Security” shpk
23. “Kalron” shpk

7988.96 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7989.06 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.45 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
skualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
7990.59 lekë
kualifikuar;
nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshura ku parashikohet se: “Çdo person që
ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë
brënda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton
ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet
t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës”. Ndërsa në pikën 6 të kësaj
dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit
kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik “ të ndryshuar
strictu sensu parashikohet se “se “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit
kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ
si edhe parashtrimeve të operatorit ekonomik ankimues “G.S.E Security” sh.p.k. Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se ankimuesi ka parashtruar pretendime në lidhje me korrigjimin e
ofertës së tij ekonomike, e cila është pasqyruar për herë të parë nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave më datë 13.02.2018. Gjithashtu, në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të Shqyrtimit
të Ankesave dhe Komisionit të Prokurimit Publik, procedura e mësipërme e prokurimit është
rivlerësuar edhe dy herë të tjera në datën 21.02.2018 dhe në datën 22.05.2018. Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se duke nisur nga vlerësimi i parë i ofertave i kryer nga Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave datë 13.02.2018 e deri në ri vlerësimin e fudnit të datës 22.05.2018 i kryer
në zbatim të vendimarrjes së Komisionit të Prokurimit Publik, gjendja faktike juridike e
operatorit ekonomik ankimues “G.S.E. Security” shpk nuk ka ndryshuar, vijon të mbetet e
kualifikuar si edhe nuk ka ndryshuar as publikimi i vlerës së ofertës nga ana autoritetit
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kontraktor. Në nenin 66 pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se: “Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse
kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në
mënyrën e mëposhtme: - Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit
total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi
total korrigjohet në bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të
të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar” - Nëse ka
ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Nëse pas
kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e
propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e
tillë.” Sa më sipër, KPP gjykon se akti nënligjor në zbatim të ligjit ka parashikuar se momenti
procedurial i konstatimit të gabimit aritmetik lidhet me momentin e parë të vlerësimit të ofertave,
e cila referuar dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimti administrative është
zhvilluar më datë 13.02.2018. Pas këtij momenti, KPP gjykon se në rast se ankimuesi do të
kishte pretendime në lidhje me ofertën e tij dhe/ose pretendime mbi korrigjimin aritmetik, në
zbatim të nenit 63 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
duhet të kishte ezauruar ankim administrativ pranë autoritetit kontraktor duke nisur nga momenti
i parë i vlerësimit të ofertave.
III.1.6. Në rasin konkret KPP konstaton se ankimuesi ka marrë dijeni në lidhje me vlerësimin e
ofertave që në datën 13.02.2018 dhe në zbatim të nenit 63 pika 2 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ku parshikohet se “Ankesa i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brënda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji.”, duhet të kishte paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në rast se do të kishte
pretendime në lidhje me ofertën e tij, ndërkohë që ankesa pranë autoritetit kontraktor është
dorëzuar më datë 25.05.2018 pas rivlerësimit të procedurës së prokurimit, rivlerësim i cili nuk ka
cënuar të drejta të fituara apo gjendjen juridike faktike e vendosur që në datën 13.02.2018. Sa
më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se operatori ekonomik ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik jashtë afatit të parashikuar nga
neni 63 pika 2 dhe 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar duke
mos respektuar shkallët e ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht
sjell si pasojë që ai të mos ketë përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit
në K.P.P., duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës”
që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” të ndryshuar,
përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të
mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
III.1.7. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “G.S.E.
Security” sh.p.k nuk ka respektuar afatet e ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar,
duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” referuar
nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” të ndryshuar, ndaj dhe
përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik. Komisioni
Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike,
respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të
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drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar
nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.8. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj
të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara
në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesve nuk merret në shqyrtim.
Për sa 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “G.S.E. Security” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt “Ruajtja e godinës së Drejtorisë së
Arkivit Qëndror të ISSH-së me roje private” – Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-4186501-24-2018, me fond limit 6.123.438,67 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.02.2018,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qëndror të ISSh-së.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1061 protokolli Datë 05.06.2018;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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