VENDIM
K.P.P. 554/2018
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 23.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Azizolli” shpk dhe “A.E.K Security”
shpk nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.
REF-42305-01-26-2018, me objekt: “Ruajtja e godinës dhe e
ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private” –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit
3,168,227 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Berat.

Autoriteti kontraktor:

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat.
Adresa: Berat.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.

Subjekte të Interesuara:

“Azizolli” shpk
Adresa: Rruga “Novruz Haznedari”, Lagjia “13 Shtatori”, godine
nje kateshe me nr.8/88, Berat.
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“A.E.K Security” shpk
Adresa: “ish - Kombinati Tekstileve”, Berat
Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.01.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-42305-01-26-2018, me objekt: “Ruajtja e
godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private” – Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”,
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me fond limit 3,168,227 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat.
II.2. Në datën 15.02.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit të
sipërcituar. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor si dhe raportit të audit në SPE, kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Azizolli” shpk
“AEK Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Aulona Pol 1” shpk
“Myrto Security” shpk
“Lybeshari” shpk

2,915,874.96 lekë
2,915,926.20 lekë
2,915,926.44 lekë
2,915,926.44 lekë
2,916,510.60 lekë
3,000,910.00 lekë

kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.3. Në datën 19.02.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 23.02.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Azizolli” shpk , si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët
ekonomik “A.E.K Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet si më poshtë vijon:
Nëpërmjet kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e kryera nga
autoriteti kontraktor Zyra Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat për procedurën e
prokurimit të organizuar në datë 15.02.2018 me objekt “Ruajtja e godinës dhe e ambienteve
rrethuese të godinës së institucionit me roje private” si më poshtë: Nga ana e KVO-së në datën
19.02.2018 në mënyrë elektronike është dërguar njoftimi mbi klasifikimin e shoqërive
pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi rezulton se është kualifikuar
pa të drejtë shoqëria “Azizolli” shpk edhe pse nuk ka përmbushur të gjitha detyrimet ligjore
sipas legjislacionit në fuqi për pagë minimale, shtesa turni, sigurime shoqërore shëndetsor, për
të po ju paraqesim argumentimin tonë si më poshtë:
Së pari: Autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Azizolli” shpk, nuk ka parashikuar pagë
minimale në bazë të VKM Nr. 399, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vëndi” dhe në bazë të ligjit nr 75/2014 datë 10.07.2014 “Për Shërbimin Privat të
Sigurisë Fizike”. Paga minimale duhej përllogaritur në vlerë 36.000 lek.
Së dyti: Shoqëria “Azizolli” shpk nuk ka parashikuar, Shtesat mbi pagë për turnin II për një roje
në përputhje me nenin 81 të K.P, legjislacionit në fuqi, sipas së cilës “Cdo orë punë e kryer nga
ora 19:00 deri në 22:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 20%”, të llogarirura
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këto për një punonjës shërbimi, shtesat e turnit të dytë duhej të përllogariteshin në vlerën 758.01
lek/muaj shtesa turni i dytë.
Së treti: Shoqëria “Azizolli” shpk nuk ka parashikuar, Shtesat mbi pagë për turnin III për një
roje në përputhje me nenin 81 të K.P, sipas së cilës “Cdo orë punë e kryer midis intervalit 22:00
dhe 06:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, të llogarirura këto për një
punonjës shërbimi, shtesat e turnit të tretë duhej të përllogariteshin në vlerën 5053.43 lek/muaj
shtesa turni i tretë
Së katërti: Shoqëria “Azizolli” shpk nuk ka parashikuar saktë “Shpenzimet për sigurime
shoqërore & shëndetsorenë masën 16.7%, për një roje duhej të përllogariteshin në vlerën
6982.51 lek/muaj.
Nga ana e AK duhet të skualifikohen të gjitha shoqëritë të cilat kanë ofertuar më pak se vlera
48,793.59 për një roje/muaj dhe 242,993.87 lekë për vendroje/muaj.
Së pesti: Autoriteti duhet skualifikoje shoqerite “A.E.K Security” shpk, “Azizolli” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk pasi nuk plotesojn kerkesen shtojca 7, ku AK ka kerkuar “Vertetimin qe
korifirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te
energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi”. Pasi këto shoqëri nuk
kanë paraqitur vërtetim lëshuar nga OSHEE për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara
të energjisë.
Së gjashti: Autoriteti duhet skualifikoje shoqerite “A.E.K Security” shpk, “Azizolli” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak për “Çertifikata për punonjës
shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe
pronave për të paktën 5 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Berat;
- Vërtetim nga Drejtoria e Policisë se Qarkut me listën e punonjësve të shërbimit të çertifikuar,
vlefshmërinë dhe afatin e vlefshmërisë së certifikatave. Këto shoqëri nuk kanë përmbushur
kërkesën e AK për certifikata të vlefshme brënda afatit 4 vjecar sipas ligjit nr. 75/2014 neni 5,
pika 5, për numrin e kërkuar nga AK. Shoqëria “Aulona Pol 1” nuk ka paraqitur certifikata të
vlefshme për Qarkun Berat.
Së shtati: Autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “A.E.K Security” shpk, “Azizolli” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk, pasi nuk plotëson kërkesën shtojca 6, ku AK ka kërkuar “Xhiroja mesatare
vjetore gjatë tre viteve të fundit të ketë një vlerë sa fondi i Marrveshjes Kuadër. Për këtë
operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar
gjatë tre viteve të fundit”. Këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetim xhiro për vitin 2017.
Së teti: Autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “AEK security” shpk, “Azizolli” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk, pasi nuk plotëson kërkesën shpjca 6, ku AK ka kërkuar “Operatori
ekonomik duhet të ketë qëndër kontrollifunksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si: -Sallë
operative; -minimumi 5 (pesë) punonjës shërbimi të certifikuar për një vendroje me tre turne, - 1
(një) përgjegjës shërbimi; - 1(një) grup të gatshëm, etj. Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar, shoqëruar me
listën emrore të punonjësve të certifikuar”. Këto shoqëri nuk kanë grup të gatshëm, përgjegjës
dhe 5 punonjës me vërtetim DPQ Berat.
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Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK skualifikimin e shoqerise “A.E.K
Security” shpk, si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqëritë “Azizolli” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk, pasi nuk permbushin detyrimet ligjore per page minimale, shtesa turni,
sigurime shoqerore shendetsore ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi dhe nuk kanë
plotësuar kërkesat e kërkuara nga AK në dst.
II.3.2. Në datën 02.03.2018, me shkresën nr. 1234 prot, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.3.4. Në datën 08.03.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me argumententat s i më poshtë:
II.4. Në datën 19.02.2018, operatori ekonomik “A.E.K Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 22.02.2018, operatori ekonomik “A.E.K Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës
së tij nga procedura e prokurimit sa mësipërcituar, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si
më poshtë vijon:
Së pari: Pasi u njohëm me Vlersimin e Tenderit “Ruajtja e godinës dhe ambineteve rrethuese
të godinës së institucionit me roje private” me fond limit 3.168.227 lekë zhvilluar me datë
15.02.2018, të shpallur në datë 19.02.2018, u njoftuam se operatorin ybë “A.E.K Security”
shpk është skualifikuar për mosparaqitjen e bilancit të vitit 2017. Në DST shtojca 6, kriteret e
vecanta të kualifikimit kërkohet citoj: “ Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të
ketë një vlerë sa fondi i Marrveshjes Kuadër. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë
vërtetim nga Administrata tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit”. Në
përputhje me këtë operatori ekonomik “A.E.K Security” shpk, ka paraqitur pranë jush në
modelin PDF bilancet 2014, 2015, 2016. Bazuar në ligjin nr 8438, datë 28.12.1998 “Për
tatimin mbi të ardhurat”, udhëzimi I Ministrit të Financave nr. 5, adtë 30.01.2006, “Për
tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, VKM-së Nr. 922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e
detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjetë
formës elektronike”, si dhe kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “për kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, Bilanci i vitit 2017 paraqitet pranë organeve tatimore brënda datës
31.03.2018. Për këtë arsye xhiro e vitit 2017 nuk gjenerohet nga sistemi. Mbyllja e bilancit më
shpejtë në afat nga ndonjë operator tjetër, është opsionale dhe jo detyrim ligjor. Duke patur
parasysh sa më sipër, por edhe fakti që ju nqë mënyrë korrektekeni kërkuar bilancin e tre
viteve të fundit, pa i përcaktuar ata, ne jemi të bindur se conform ligjeve në fuqi dhe kritereve
të DST e kemi plotësuar këtë kriter.
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Së dyti: Gjithashtu në vlersimet e tenderit vumë re se një operator ishte kualfikuar në vënd të
parë me vlerë më të vogël. Konkretisht me 51 lekë më pak në vit. Në sqarimin e ofertës së
“AEK security”, si dhe në llogaritjen e saj janë përdorur vlerat minimale të faktorëve të
shumëzimit. Konkretisht;
-Paga bazë 36000 lekë/muaj ose 206.89 lekë/ora, bazuar në VKM Nr. 399, datë 03.05.2017
“Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vëndi” dhe Orientimit të APP dhe KPP.
-3 orë vështërsi turni i dytë me 20% të pagës
-8 orë vështërsi turni i tretë me 50% të pagës
Këto bazuar në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës” i ndryshuar
-4.98 koeficenti i zëvëndësimit i dhënë nga APP dhe KPP
-30.41 ditë/muaj mesatare e dhënë nga APP dhe KPP
Në këto kushte oferta jonë është llogaritur me parametrat minimale ligjore të mundshëm. Cdo
ofertë më e ulët, ose është llogaritur gabim, ose është e paligjshme. Shpallja fitues të
operatorëve me lojën e presjes dhjetore është qesharake dhe jo ligjore. Në këto kushte
kërkojmë shpalljen e “AEK Security” shpk në vënd të parë si vlerë minimale ligjore e
mundshme (së bashku me operatorët të tjerë të barabartë).
II.4.2. Në datën 02.03.2018, me shkresën nr. 234 prot, operatori ekonomik “AEK Security” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4.3. Në datën 05.03.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “AEK Security” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në
autoritetin kontraktorë.
II.5. Në datën 19.02.2018, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.5.1. Në datën 28.02.2018, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij
nga procedura e prokurimit objekt ankimi, si dhe kërkon skualifikimin e ofertave të operatorëve
ekonomikë që kanë ofertuar me vlerë më të ulët se vlera e ofertuar nga operatorit ekonomik
“Aulona Pol 1”, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon.
Shoqëria “Aulona Pol 1” shpk ka marrë pjesë në procedurën e prokurimit të zhvilluar
nga Autoriteti Kontraktor Zyra e regjistrimitt të Pasurive të Paluajtshme Berat, me objekt
dhe fond limit sic përcaktohet me sipër në këtë formular ankese. Më datë 19/02/2018 jemi
njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit se oferta e shoqërisë sonë, me vlerë
2,915,926.00 (dy milion e nëntëqind e pesëmbedhjetë mijë e nëntëqind e njëzetë e
gjashtë) leke pa TVSH është skualifikuar me arsyetimin: “Në vërtetimin e lëshuar nga
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Drejtoria e Policisë Vendore, në tabelën bashkëlidhur, nuk pasqyrohet vlefshmëria dhe afati i
vlefshmërisë së certifikatave të operatorit ekonomik”. Në lidhje me tabelën bashkëlidhur e
cila tregon afatin e vlefshmërisë së certifikatave në Vërtetimin e Drejtorisë Vendore të
Policisë së Qarkut, ju sqarojmë se ky Vërtetim është një dokument zyrëtar i cili lëshohet në
një format të caktuar nga Institucini përkatës. Në këto kushte nuk është përgjegjësi e
shoqërisë, lista e cila tregon vlefshmërinë e certifikatave të punonjësve të shërbimit,
gjithashtu duhet të theksojmë se afati i vlefshmërisë së certifikatës është një element që ë shtë
i përcaktuar në certifikatën e punonjësit të shërbimit, pra ky element (vlefshmëria e
certifikatës së punonjësit të shërbimit) nuk është i munguar për sa kohë janë paraqitur
certifikatat e punonjësve në tender. Për armeë sipër nuk ka arsye objektive për skualifikimin e
OE “Aulona Pol 1” sh.p.k. Gjithashtu duhet të sqaroj edhe situatën aktuale në lidhje me
certifikimin e punonjësve. Certifikimi i punonjësve të shërbimit si dhe rinovimi i certifikatave
rregullohet me Udhëzimin Nr. 308, ky udhëzim është anulluar me Udhëzimin Nr. 899, datë
11.09.2017, duke krijuar situatën të tillë që Drejtoritë e Policisë së Qarqeve të mos bëjnë
certifikime të reja apo të rinovojë Certifikatat ekzistuese të punonjësve të shërbimit. Duhet tju
bëjmë me dije gjithashtu se, për sa kohë Drejtoria e Policisë së Qarkur Berat ka lëshuar një
Vërtetim, me anë të të cilit liston edhe emrat e punonjësve të shërbimit të cilët kanë një
certifikat e cila edhe pse mund të ketë kaluar afatin 4-vjecar të vlefshmërisë së saj, është
tregues se Drejtoria e Policisë e njeh dhe e pranon vazhdimin e punës nga punonjësit e
shërbimit të cilët kanë certifikata e cila ka kaluar afatin 4-vjecar. Pasi këto kushte janë diktuar
nga një Udhëzim dhe nuk është e mundur që të rinovojmë certifikatat. Për sa më sipër, nuk ka
asnjë arsye objektive për skualifikimin e shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k. Arsyeja e
përmendur nga ju si shkak për skualifikimin e shoqërisë, nuk është përgjegjësi e shoqërisë.
Pra, në këto kushte KVO e Autoritetit Kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë “Aulona Pol
1” sh.p.k. Gjithashtu theksojmë se oferta e paraqitura nga shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k
2,915,926.00 lekë përfaqëson koston minimale ligjore të lejuar për shërbimin e kërkuar. Për
sa më sipër, kërkojmë skualifikimin e shoqërive që kanë ofertuar me vlerë më të ulët se vlera
2,915,926.00 pasi janë nën minimumin ligjor të lejuar.
Bazuar në Rekomandimin Nr. 1858, datë 20.12.2017, operatorët ekonomik të cilët kanë
ofertuar me vlerë më të ulët se kostoja ligjore duhet të skualifikohen. Shoqëria “Aulona Pol
1” Shpk, brënda afatit ligjor të parashikuar nga neni 63 i LPP, kundërshton vendimin e
Autoritetit Kontraktor për arsyet si më poshtë vijon:
Shoqëria “Aulona Pol 1” shpk bazuar në të dhënat e shërbimit të kërkuar, në Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit, në legjislacionin në fuqi, në Rekomandimin e përbashkët të Agjencisë
së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik datë 01.04.2015 të përditësuar me
Rekomandimin e Komisionit të Prokurimit Publik datë 12.1.2016, Rekomandimi Nr. 1858,
datë 20.12.2017 ka paraqitur ofertën (shtojca 1) dhe analizën e kostos siç është kërkuar nga
Autoriteti Kontraktor dhe legjislacioni në fuqi. Theksojmë se përllogaritja e kostos së
detyrueshme ligjore realizohet nëpërmjet proceseve matematikore
të cilat janë të
kontrollueshme dhe tërësisht objektive. Ju ritheksojmë se, në mbështetje të Nenit 18/g të Ligjit
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Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.
573, datë 3/7/2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vëndi”, dispozitave të
Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 77, datë
01.04.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore
dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, Udhëzimit Nr. 157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin
e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Urdhërit të Ministrit të Brëndshëm nr. 3644, dt.
07.12.2001, “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, si dhe
Rekomandimit të përbashkët të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik datë 01.04.2015 të përditësuar me Rekomandimin e Komisionit të Prokurimit Publik
datë 12.1.2016, si dhe praktikën e tashme të konsoliduar të Komisionit të Prokurimit Publik,
kostoja minimale ligjore për shërbimin e kërkuar është: 2,915,926.00 (dy million e nëntëqind
e pesëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
Si përfundim, kërkojmë nga Autoriteti Kontraktor:
• Kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k.
• Skualifikimin e ofertave të operatorëve ekonomik të cilët kanë ofertuar me vlerë më të ulët se
vlera e ofertuar nga shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k,
II.5.2. Në datën 05.03.2018, me shkresën nr. 1314 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.5.3. Në datën 15.03.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Me shkresën me nr. 1585/1 prot, datë 16.03.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 440/2,
datë 21.03.2018, 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.
II.7. Pas shqyrtimit të ankesave të paraqitura, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe
dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor, në datën 11.05.2018 Komisioni i Prokurimit
Publik mori vendimin KPP 309/2018 si vijon:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “AEK Security” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-42305-01-26-2018, me objekt: “Ruajtja e godinës dhe
e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private” – Marrëveshje Kuadër –
me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me
fond limit 3,168,227 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat.
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2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“AEK Security” sh.p.k, si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke e
kualifikuar këtë ofertues.
5. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “AEK Security” sh.p.k.
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.
II.8. Në datën 21.05.2018 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në
sistemin elektronik të prokurimeve, (duke zbatuar vendimin e mësipërm të Komisionit të
Prokurimit Publik), si më poshtë vijon:
1.
2.
2.
3.
4.
6.

“Aulona Pol 1” shpk
“Azizolli” shpk
“AEK Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Myrto Security” shpk
“Lybeshari” shpk

2,915,926. lekë
2,915,926.20 lekë
2,915,926.20 lekë
2,915,926.44 lekë
2,916,511
lekë
3,000,910.00 lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.9 Në datën 21.05.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.9.1. Në datën 23.05.2018 me shkresën nr. 3287 prot, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
kualifikimin e operatorëve ekonomik “Azizolli” shpk dhe “A.E.K Security” shpk, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Nëpërmjetë kësaj ankese duam të bejmë prezent një problem që konsiston në shklejet e kryera
nga autoriteti kontraktor Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat për procedurën e
prokurimit organizuar në datë 15.02.2018 me objekt “ruajtja e godinës dhe e ambienteve
rrethuese të godinës së institucionit me roje private” si më poshtë: Nga ana e KVO-së në datë
19.02.2018 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi klasifikimin e shoqërive
pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi rezulton se është kualifikuar
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me pa të drejtë shoqëria “Azizolli” shpk edhe pse nuk ka përmbushur të gjitha detyrimet ligjore
sipas legjislacionit në fuqi për pagë minimale, shtesa turni, sigurime shoqërore dhe shëndetsore.
Pretendimet tona për ofertën nën kosto të kësaj shoqërie i kemi pasqyruara në ankesën e datës
23.02.2018 dhe në datën 08.03.2018 i kemi paraqitur të njëjtat pretendime edhe në ankesë për
KPP. Sipas këtij klasifikimi pasqyrohet se shoqëria “AEK Security” shpk ka të njëjtën ofertë me
shoqërinë tonë. Ndërkohë që në vendimin e KPP-së nr. 309/2018 datë 11.05.2018 për këtë
procedurë dhe në klasifikimin datë 21.05.2018 rezulton një fakt i ri për të cilin nuk ishim njohur
në klasifikimet e datës 19.02.2018, në mënyrë që të na jepej mundësia të ankimonim të gjitha
pretendimet tona në lidhje me ofertën e shoqërisë “AEK Security” shpk e cila sipas klasifikimeve
datë 21.05.2018 ka ofertuar nën kosto ligjore ashti si shoqëria “Azizolli” shpk. Për këtë arsye
duke qënë se klasifikimi i datës 21.05.2018 i bërë nga autoriteti kontraktor na vë përpaar fakteve
të reja të panjohura më parë nga operatori ynë ekonomik në lidhje me ofertën e shoqërisë “AEK
Security” shpk, pasi kemi marrë dijeni për ofertën e paraqitur nga “AEK Security” shpk mbasi
ka dalë vendimi i KPP dhe autoriteti kontraktor ka rivlersuar procedurën e prokurimit në datë
21.05.2018 në SPE. Në ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor në datë 23.02.2018 dhe në
KPP më datë 08.03.2018, nuk kemi qënë në dijeni të faktit se në procedurën e mësipërme të
prokurimit operatori ekonomik “AEK Security” shpk ka ofertuar më pakse oferta jonë dhe
konkretisht në vlerën 2,915,926.20 lekë, pra nën kosto, për këtë arsye referuar edhe vendimit të
KPP-së nr. 884/2016 datë 21.11.2016, i cili shprehet për situata të ngjashme në lidhje me fakte
të reja, ndaj i drejtorhemi autoritetit si më poshtë vijon: Të merrët në shqyrtim ankesa jonë
referuar shoqërisë “AEK Security” shpk dhe “Azizolli” shpk pasi nga ana e KPP nuk janë
marrë në shqyrtim pretendimet tona për shoqëerinë “Azizolli” shpk duke qënë se shoqëria “AEK
Security” shpk mbetej e kualifikuar, por duke qenë se jemi përball informacioneve të reja për të
cilat nuk kishim dijeni me anë të së cilave skualifikohet shoqëria “AEK Security” shpk, atëherë
gëzojmë të drejtën për ti paraqitur edhe njëherë pretendimet tona për shoqërinë “Azizolli” shpk
si dhe të paraqesim pretendimet tona për sipas fakteve të reja për ofertën e shoqërisë “AEK
Security” shpk, si vijon:
Së pari: Kërkojmë që shoqëria “Azizolli” shpk të skualifikohet pasi nuk ka parashikuar pagën
minimale në bazë të VKM Nr. 399, datë 03.05.2017 dhe në bazë të ligjit nr. 75/2014 datë
10.07.2014. Paga minimale duhej përllogaritur në vlerën 36000 lek. Nuk ka parashikuar
“Shtesat për turnin e II, për një roje, duhej të përllogariteshin në vlerën 758.01 lekë/muaj. Nuk
ka parashikuar “Shtesën për turnin e III, për nje roje në përputhje me nënin 81 KP, duhej të
përllogariteshin në vlerën 5053.43 lek/muaj. Shoqëria “Azizolli” shpk nuk ka parashikuar saktë
shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore në masën 16.7% për një roje duhej
përllogariteshin në vlerën 6982.51 lekë/muaj. Oferta duhej përllogaritur 48,793.95 për një
roje/muaj * 4.98 roje = 242,993.87 lekë vendroje/muaj * 12 muaj = 2,915,926.44 lekë dhe vlera
prej 2,915,926.20 lekë është nën kosto.
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Së dyti: Kërkojmë që shoqëria “AEK Security” shpk të skualifikohet pasi nuk ka parashikuar
pagën minimlae në bazë të VKM-së Nr. 399, datë 03.05.2017 dhe në bazë të ligjit nr. 75/2014
datë 10.07.2014, paga minimale duhej përllogaritur në vlerën 36000 lek. Nuk ka parashikuar
“Shtesat për turnin e II, për një roje të llogaritura këto për një punonjës shërbimi , në vlerën
758.01 lek/muaj. Nuk ka parashikuar “Shtesën për turnin e III për një roje në përputhje me
nenin 81 të Kpunës, të llogaritura këto për nje punonjës shërbimi, në vlerën 5053.43 lek/muaj.
Shoqëria “AEK Security” shpk nuk ka parashikuar saktë shpenzimet për sigurimet shoqërore
dhe shëndetsorenë masën 16.7% për një roje duhej të përllogariteshin në vlerën 6982.51
lekë/muaj. Oferta duhej përllogaritur 48,793.95 për nje roje/muaj * 4.98 roje= 242,993.87 lekë
vendroje/muaj * 12 muaj = 2,915,926.44 lekëdhe vlera prej 2,915,936.20 lekë është nën kosto.
Së treti: Autoriteti duhet të skualifikojë “Azizolli” shpk, pasi nuki ka përmbushur kërkesën e AK
për Certifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 5 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e policisë Qarkut Berat. 4. Vërtetim nga Drejtoria e Policise Vendore me listën e
punonjësve të shërbimit të certifikua, vlefshmërinë, dhe afatin e vlefshmërisë së certifikatave. Kjo
shoqëri nuk ka përmbushur kërkesën e AK për certifikata të vlefshme brënda afatit 4 vjecar sipas
ligjit nr. 75/2014 neni 5 pika 5, për numrin e kërkuar nga AK sipas kërkesës së dhënë në DST
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga AK skualifikimin e shoqërisë “AEK
Security” shpk dhe “Azizolli” shpk, pasi nuk përmbushin detyrimet ligjore për pagë minimale,
shtesa turni, sigurime shoqërore shëndetsore në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe nuk
kanë plotësuar kërkesat e kërkuara nga AK në DST.
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 ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin
e kualifikimit të operatorëve ekonomikë “A.E.K Security” shpk dhe “Azizolli” shpk, me arsyen
se: [...] këto shoqëri nuk kanë parashikuar pagën minimale në bazë të VKM Nr. 399, datë
03.05.2017 dhe në bazë të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014. Paga minimale duhej
përllogaritur në vlerën 36000 lek. Nuk kanë parashikuar “Shtesat për turnin e II, për një roje,
duhej të përllogariteshin në vlerën 758.01 lekë/muaj. Nuk kanë parashikuar “Shtesën për
turnin e III, për nje roje në përputhje me nënin 81 Kodit Punës, duhej të përllogariteshin në
vlerën 5053.43 lek/muaj. Shoqëria “AEK Security” shpk dhe “Azizolli” shpk nuk ka
parashikuar saktë shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore në masën 16.7% për
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një roje duhej përllogariteshin në vlerën 6982.51 lekë/muaj. Oferta duhej përllogaritur
48,793.95 për një roje/muaj * 4.98 roje = 242,993.87 lekë vendroje/muaj * 12 muaj =
2,915,926.44 lekë dhe vlera prej 2,915,926.20 lekë është nën kosto.[...]”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.1.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik
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
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shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e
nenit 56 të LPP”.
III.1.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat
e prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk
rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
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
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shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi,
edhe në rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën
anomalisht të ulët në rast se një ofertë rezulton e tillë.
III.1.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së
këtij shërbimi, bazuar në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe
përmasat e objektit të prokurimit, ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të
gjithë elementët ligjorë që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e
veçantë të kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti kontraktor do të gjykojë ofertën e
paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë strikt vendimit të autoritetit
kontraktor, mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka kryer vlerësimin e
ofertave duke konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një preventiv
apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
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
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46 të këtij ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo
shmangie nga këto kushte apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të
kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse
cilësia e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë
dhe të përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për
qëllim që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç
edhe në rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga
minimale, e cila në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto
apo kur oferta nuk konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli
edhe nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin
dhe monitorimin e respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në
shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse,
apo në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij
karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, por bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori
ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur
ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
III.1.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:

1.

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ZVRPP Berat me
roje 24 ore
Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________

3

4

Njesia

Sasia

Muaj

1

Çmimi Njësi
/muaj

5
Afati

Sqarime:
1.
Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres,
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pagat, 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
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore
të kryerjes së shërbimit.
Analize e kostos
Vlera
(Lek)
Vlera (Lek)
1 vendroje
Nr.
Emërtimi
1 roje
me tre
/muaj
turne
/muaj
1 Shpenzime për pagë bazë
2 Shtesë mbi pagë për turnin II
3 Shtesë mbi pagë për turnin III
4 Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
Tarifa për taksë armëmbajtje, municione, mirëmbajtje
5
armatimi, etj.sipas akteve nenligjore
6 Shpenzime për uniformë dhe veshëmbathje
7 Shpenzime për ndërlidhje
8 Shpenzime të tjera (administrative, etj.)
9 Fitimi (%)
Vlera totale pa tvsh per 1 muaj
Vlera totale me tvsh per 1 muaj









Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399,
datë 3.5.2017,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo
punonjës shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
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,
kostot e armatimit, mirëmbajtjes, municionit, etj.), rezultojnë të jenë nën kufirin minimal
ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

III.1.9. Ndërkohë në shtojcën 6/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
2.3.8 e dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
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“8. Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime).
III.1.10. Në shtojcën 8 “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.
III.1.11. Ndërsa në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines se
institucionit me roje private” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Numri i
Numri i turneve
Numri i rojeve
Vendrojeve
te nevojshme

1

3

4.98

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

III.1.12. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur
nga ankimuesi, dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi dhe
vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomikë “A.E.K Security” shpk dhe “Azizolli” 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 “A.E.K Security” shpk dhe “Azizolli” shpk, dhe konkretisht
elementët bazë të ofertës së tyre për një vendorje në muaj për të gjithë perudhën e shërbimit,
sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, konstaton se oferta për një vendroje me 4.98
roje, me tre turne për gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit për 12 muaj, e paraqitur nga
operatorët ekonomikë “A.E.K Security” shpk dhe “Azizolli” shpk, rezulton të jetë nën minimumin
e lejuar ligjor të këtij shërbimi. Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që
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të garantojnë që ofertat e paraqitura nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar
nga autoriteti kontraktor me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme. Në rastin në fjalë,
operatorët ekonomikë “A.E.K Security” shpk dhe “Azizolli” shpk kanë dështuar të përmbushin
detyrimet bazë për një ofertues të sukseshëm, që është ofertimi në përputhje me përcaktimet në
dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi dhe në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për operatorët ekonomikë
“Azizolli” shpk dhe “A.E.K” shpk qëndron.
III.2. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 30.05.2017 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit duke publikuar “Njoftimin e Fituesit” për operatorin ekonomik “A.E.K Security”
sh.p.k., dhe akoma më tej më datë 04.06.2018 ka publikuar edhe “Njoftimin e Lidhjes së
Kontratës”. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe
afateve të caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati
për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci
dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike, ( Neni 4 i K.pr. Administrative). Gjithashtu,
ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis
LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e
elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të
organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 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.” Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se
“ Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.” Gjithashtu në
nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit të
Prokurimit Publik parashikon 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor […]”.
III.2.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 30.05.2018 ka
vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimi duke
publikuar “Njoftuar Fituesin”, dhe akoma më tej më datë 04.06.2018 ka publikuar edhe
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“Njoftimin e Lidhjes së Kontratës”, brënda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues
i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti
kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve
ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe
pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
operatorët ekonomik ankimues kanë qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P si në
momentin e publikimit të “Njoftimit të Fituesit” ashtu edhe në momentin e publikimit të
“Njoftimin e Lidhjes së Kontratës”, të procedurës së prokurimit gjithashtu edhe në momentin e
dorëzimit të ankesës pranë KPP. Të gjitha këto veprime nga ana e autoritetit kontraktor janë
kryer në kundërshtim të plotë me rregullat e prokurimit publik pasi nga ana e autoritetit
kontraktor nuk janë respektuar afatet ligjore për procedurat e rishikimit administrativ.
Rrjedhimisht, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhej të ishte proceduar me
shpalljen/publikimin e njoftimit të fituesit, si edhe me lidhjen e kontratës në respekt të të drejtës
që përcakton ligji për ankimimin.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky veprim i autoriteti kontraktor bie në
kundërshtim të plotë me nenin 58, pika 6, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ku përcakohet shprehimisht se: “Lidhja e kontratës para përfundimit të
afatit të njoftimit të klasifikimit, apo para se të ketë përfunduar shqyrtimi administrativ, sipas
kreut VII të këtij ligji, e bën atë absolutisht të pavlefshme.” Për rrjedhojë, kontrata e lidhur midis
autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik “A.E.K Security”, do të konsiderohet absolutisht e
pavlefshme.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-42305-01-26-2018, me objekt: “Ruajtja
e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private” –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
– me afat 12 muaj”, me fond limit 3,168,227 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.02.2018,
nga autoriteti kontraktor, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Azizolli” shpk dhe “AEK Security” sh.p.k, si dhe të korrigjojë shkeljet e
konstatuara si mësipër, duke i skualifikuar këta ofertues ekonomik.
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3. Deklarimin absolutisht të pavlefshëm të kontratës me objekt “Ruajtja e godinës dhe e
ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private” – Marrëveshje Kuadër –
me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, të
lidhur në datën 31.05.2015 midis autoritetit kontraktor, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Berat dhe operatorit ekonomik “AEK Security” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1044 Protokolli; Datë 01.06.2018
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