VENDIM
K.P.P.533/2018
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 09.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Dajti” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozime” me Nr. REF-47511-02-13-2018, me objekt: “Ruajtja me
Roje private e Ambienteve te Qendres shendetesore e Specialiteteve
Nr.3.Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet
jane te percaktuara – me afat 12 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes
kuader.”, me fond limit 1 431 238 lekë pa tvsh, parashikuar për tu
zhvilluar më datë 05.03.2018 nga autoriteti kontraktor, Qendra
Shëndetësore e Specialiteteve Nr.3 Tiranë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X.”
sh.p.k., “Anakonda Security” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Lënien të skualifikuar të operatorëve ekonomikë “Dajti” sh.p.k.,
“Oktapus 1 Security” sh.p.k., Consiration Metropol” sh.p.k., “Arbana”
sha, “Ballazhi” sh.p.k., “Safe” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Res 03” sh.p.k.,
“Leksi Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Alsig” sh.p.k. në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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Autoriteti kontraktor:

Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr.3 Tiranë
Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, Tiranë

Ankimues

“Dajti” sh.p.k.
Adresa: Rruga: “Nikolla Tupe”, Pallati 2/1, shkalla 1, Ap. 13 Tiranë.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Adresa: Njësia nr.7, ish-Fusha e Aviacionit, Blv i Dafinave, God.nr.22
Pall nr.2, Kati.3, Ap.9, Tiranë.

Subjekte të interesuara:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Adresa: Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë.
“Dea Security” sh.p.k.
Adresa: Rr “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I, Tiranë.
“Anakonda Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “15 Shtatori” banesë një katëshe, nr.32 Tepelenë.
“S.S.X.” sh.p.k.
Adresa: Rruga “5 Maji”, brenda ish-ndërmarrjes kimike, 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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë interes për të
njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një
gjykim të vetëm.
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I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të bazuar në
pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-47511-02-13-2018, me objekt: “Ruajtja me Roje
private e Ambienteve te Qendres shendetesore e Specialiteteve Nr.3.Marreveshje kuader me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 12 muaj nga data e lidhjes se
marreveshjes kuader.”, me fond limit 1 431 238 lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë
05.03.2018 nga autoriteti kontraktor, Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr.3 Tiranë.
II.2. Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 22.05.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit. Referuar
raportit të auditimit të publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), në
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur
ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Cullhaj” shpk
pa ofertë ekonomike
“ Dajti” shpk
1,045, 824 lekë
“ Oktapus 1 Security” shpk
1,048,612.15lekë
“Conspiration Metropol” shpk
1,268,455.70 lekë
“Arbana” sha
1,268,732.40 lekë
“Ballazhi” shpk
1,310,707.51 lekë
“Safe” shpk
1,357,054.73 lekë
“Ales” shpk
1,381,944 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
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9. “Res -03” shpk
10. “Leksi security” shpk
11. “Oktapus” shpk
12. “S.S.X.” shpk
13. “Dea Security” shpk
14. “Alsig” shpk
15. “Nazeri 2000” shpk
16. “Anakonda Security” shpk
17. “Trezhnjeva” shpk
18. “Kevenjo” shpk

1,401,045.12 lekë
1,407,637.10 lekë
1,431,165 lekë
1,431,238 lekë
1,431,238 lekë
1,431,238 lekë
1,431,238 lekë
1,431,238 lekë
1,436,044.13 lekë
1,436,046.02 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skaulifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 22.05.2018 operatori ekonomik “Dajti” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më poshtë
vijon:
Ju jeni skualifikuar sepse nuk keni paraqitur analizën e kostos. Oferta juaj është nën koston ligjore
II.5. Në datën 25.05.2018, operatori ekonomik “Dajti” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij ekonomike nga
procedura në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
[…] Në datën 14.05.2018 shoqëria jonë paraqiti ofertë në procedurën e prokurimit. Nga ana e AK-së
më datën 21.05.2018 është bërë njoftimi i klasifikimit të ofertave ku rezultoi referojmë vlerësimin e Aksë[…].
Oferta e shoqërisë tonë është skualifikuar për arsyen e mësipërme[…]
Duke qënë se klasifikimi i ofertave nga KVO-ja është bërë në kundështim me ligjin në zbatim të nenit
63 të LPP-së po praqesim formularin e ankesës. Autoriteti kontraktor me pretendimet si më poshtë:
Në dokumntat standarte të tenderit në pikën 7 të kapacitetit teknik është kërkuar: Operatorët
ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur (Shih Shtojca 1
Sqarime).Oferta jonë është plotësuar në zbatim të DST-ve të paraqitura nga Autoriteti Kontraktor në
setin e dokumentave që është publikuar është vetëm shtojca nr. 1 dhe nuk ka sqarime dhe as tabelë për
paraqitjen e kostos. Në këto kushte kemi zbatuar plotësimin e shtojcës nr. 1 si dhe kushtet e vendosuar
në dst ku kërkohet kriteret e përzgjedhjes
(Opsioni 1) çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar
Marrëveshjea kuadër do të lidhet me ofertuesin që ka ofruar cmimin më të ulët të ofertës.
Theksojmë se oferta e shoqërisë sonë nuk është ofertë anomalisht e ulët dhe si e tillë duhet të
kualifikohet. Në zbatim të LPP-së kërkojmë pezullimin e procedurës së prokurimit derisa ankesa jonë të
jetë shqyrtuar plotësisht
Kualifikimin e shoqërisë “Dajti” sh.p.k..
II.6. Në datën 31.05.2018, nëpërmjet shkresës nr. 3/25 prot, datë 31.05.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.
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II.7. Në datën 08.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Dajti” shpk ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek autoriteti
kontraktor.
II.8. Në datën 22.05.2018 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më poshtë
vijon:
Oferta juaj rezulton më e lartë se fondi limit
II.9. Në datën 25.05.2018, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij,
duke kërkuar skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k.,
“Anakonda Security” sh.p.k. si dhe ti shtohen arsyet e skualifikimit “Dajti” sh.p.k., “Oktapus 1
Security” sh.p.k., Consiration Metropol” sh.p.k., “Arbana” sha, “Ballazhi” sh.p.k., “Safe” sh.p.k.,
“Ales” sh.p.k., “Res 03” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Alsig” sh.p.k. në
mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Nga ana e KVO-së në datën 21.05.2018 në mënyrë elektronike është dërguar njoftimi mbi klasifikimin e
shoqërive pjesmarrëse në këtë procedurë prokurimi:
Sipas këtij klasifikimi rezulton se është skualifikuar pa të drejtë shoqëria jonë me pretendimin se:
“Oferta juaj rezulton më e lartë se fondi limit”. Në DST është kërkuar kapaciteti teknik pika 7
Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur (Shih Shtojca 1
Sqarime).
Duke ju përmbajtur kërkesës së AK-së bazës ligjore për hartimin e ofertës dhe se kontrata është
marrëveshje kuadër dhe se AK-ja gjatë periudhës kohore të shërbimit mund të pakësojë ose rrisë
numrin e rojeve apo v.rojeve ne kemi hartuar ofertën tonë bazuar në legjislacionin në fuqi dhe
pikërisht:
1.Paga bazë llogaritet mbi VKM nr.399d t.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 punonjësit 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 gjithsej 36 000 I/muajxl2 muaj /365
dite = 1183.56 lekë në ditë për një roje (shuma 1).
2.Shtesa mbi pagë për vështirësi për turnin e ll –të Ilogaritet në bazë të nenit 8l të ligjit
Nr.7961,dat6l2.07.1995 "ccdo orë pune e kryer nga ora 19:00 deri në 22:00 jep të drejtën e një shtese
mbi pagë jo më pak se20 per qind. =
1 x 2 x 206.89 x 20 % / 2.08 = 39.78 lekë shtese për turnin e II-të në muaj për një roje në ditë (shuma
2) .
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3.Shtesa mbi page për vështirësi turni III-të, Ilogaritet në bazë të nenit 8l të
ligjitNr.7961,date12.07.1995 “Cdo orë pune e kryer midis intervalit 22:00 dhe 06:00 jep të drejtën e
një shtese jo më pak se 50%
1 x 8 x 206.89 x 50 % / 2.08= 397.86 Iekë shtesë mbi pagë për turnin e lll-të në muaj për një roje në
ditë.(Shuma 3)
4.VKM Nr.77, datë 28.01.2015 "Për kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore"
Percakton se:"kontributii detyrushëm për sigurimet shoqërore e shëndetsore i të punësuarit,duke
filluar nga 1.5.2009 e ne vazhdim,të jetë 27.9% e pagës bruto mujore,sipas listpageses, pjesa e
punedhensit të jetë 16.7% e punëmarësit 11.2%".
1183.56+39.78+397.86 = 1621.20x16.7% sig.shoqërore dhe shëndetsore= 270.74 Iekë në ditë për
njeroje(shuma 4 ) jane sig.shogerore dhe shëndetsore që paguan punëdhënsi perpunëmarësin.
5.Shpenzime për ndërlidhje,Shpenzime Uniforme,në bazë të Vendimit nr.157, datë 01.04.2015 të
M.B,Fitimi i shoqërisë, 0.000011eke(shuma 6).
Totali duke mbledhur të gjitha shumat është: 1891.94 Iekë në ditë për 1 Roje pa tvsh.
Totali për vendrojen për një ditë është: 1891.94 Iekë në ditë për 1 Roje X 2.08 roje = 3935.23 lekë.
Pra sipas llogaritjeve ne kemi ofruar ofertë ligjore për kryerjen e shërbimit dhe se AK-ja gjatë kohës
mund të bëjë ndryshime po vlera e përllogaritur për një ditë për një roje dhe vendroje është ligjore dhe
se poshtë kësaj vlere nuk mund të ofertohet.
Po kështu kërkojmë që në spe të vendoset vlera me të cilën ne kemi ofertur vlera ditore 3935.23 lekë
dhe jo ajo që ka bërë vlerësimin KVO pasi në asnjë resht të ofertës tonë nuk kemi vlerë të ofruar të tillë
dhe nga asnjë llogaritje nuk del ajo shumë që ka vendosur KVO-ja.
Nëse ka pasur gabime aritmetike KVO-ja duhet të kërkonte korigjimin e ofertës dhe nëse nuk do ta
pranonim mund të refuzonte ofertën tonë.
Firma “Trezhnjeva” shpk vëren se AK-ja në DST duke ju referuar rekomandimit të përbashkët app NR.
15166 dhe KPP nr. 1858 datë 20.12.2017 referojmë rekomandimin[...] ju ka kërkuartë gjithë
ofertuesve të paraqesin :
Ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos ditore;
Si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha parashikimet ligjore në lidhje me pagën
bazë minimale ligjore në vlerën prej 36.000 lekë (me përllogaritje të pagës orare 206.89 lekë), shtesat
mbi pagë turni i dytë e tretë si dhe Kontributet shoqërore e shëndetsorenë masn 16.7%.
Sa më sipër një ofertë vlerësohet e vlefshme vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga Ak-ja në njoftimin e kontratës dhe në DST. Kërkojmë
kualifikimin e ofertës së paraqitur nga “Trezhnjeva” sh.p.k.
Kërkojmë skualifikim e firmave “Nazeri 2000” sh.p.k. “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k.,
“Anakonda Security” sh.p.k pasi sipas kërkesës së AK-së për një vendroje me koficent 2.08 roje me
shërbim 2 orë turni i dytë nga ora 20:00-22:00 dhe 8 orë turni i tretë kanë paraqitur ofertë nën koston
ligjore nuk kan parashikuar pagën shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore.
Firmat “Nazeri 2000” sh.p.k. “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k., “Anakonda Security” sh.p.k
duhet të skualifikohen edhe për arsyen pasi në dst është kërkuar kapaciteti teknik pika 7 “ Operatorët
ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos përofertën e paraqitur (Shih Shtojca 1 sqarime)Nuk
kanë paraqitur analizën e kostos (preventivin) sipas përcaktimeve në dokumentat e procedurës së
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prokurimit referuar rekomandimit të përbashkët app-së dhe KPP-së datë 20.12.2017ju ka kërkuar të
gjithë ofertuesve që: Ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos ditore;
Si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha parashikimet ligjore në lidhje me pagën
bazë minimale ligjore në vlerën prej 36.000 lekë (me përllogaritje të pagës orare 206.89 lekë), shtesat
mbi pagë turni i dytë e tretë si dhe Kontributet shoqërore e shëndetsorenë masn 16.7%.
Kërkojmë të mbeten të skualifikuar firmat “Dajti” sh.p.k., “Oktapus 1 Security” sh.p.k., Consiration
Metropol” sh.p.k., “Arbana” sha, “Ballazhi” sh.p.k., “Safe” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Res 03” sh.p.k.,
“Leksi Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Alsig” sh.p.k. dhe arsyeve të skualifikimit ti shtohet
arsyeja:
1.Oferta nën koston ligjore
2. Nuk kanë paraqitur analizën e ksotos të detajuar.
Si përfundim kërkojmë marrjen parasysh të ankesë tonë.
Së dyti pezullimin e procedurës deri në shqyrtim të plotë të ankesës tonë.
Së treti kualifikimin e shoqërisë “Trezhnjeva” shpk si dhe skualifikimin e “Nazeri 2000” sh.p.k. “Dea
Security” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k., “Anakonda Security” sh.p.k dhe mbetjen të skualifikuar të “Dajti”
sh.p.k., “Oktapus 1 Security” sh.p.k., Consiration Metropol” sh.p.k., “Arbana” sha, “Ballazhi”
sh.p.k., “Safe” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Res 03” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k.,
“Alsig” sh.p.k.

II.10. Në datën 31.05.2018, nëpërmjet shkresës nr. 3/23 prot, datë 31.05.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e tij.
II.11. Në datën 08.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
II.12. Me shkresën me nr. 433 prot, datë 18.06.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 1072/2, datë
25.06.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dajti” sh.p.k. për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Ju jeni skualifikuar sepse nuk keni paraqitur analizën e
kostos. Oferta juaj është nën koston ligjore”,si dhe pretendimin e operatorit ekonomik ankimues
“Trezhnjva” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se “Oferta juaj rezulton më e lartë
se fondi limit”, 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 shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të
ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.
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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 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.
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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 preventivë 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
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
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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”,
kontraktor ka përcaktuar:

autoriteti

Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ( objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e
APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2.
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3
Sasia

4
Çmimi Njësi

5

6

Çmimi Total Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
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Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

Ndërkohë në shtojcën 7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” të dokumentave të
tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih Shtojca 1 Sqarime)
Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike” autoriteti kontraktor ka parashikuar: të dokumentave të tenderit”,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me nje turne i trete dhe 2 ore turn i dyte në të gjitha ditët
kalendarike për të cilën lidhet kontrata. (10 orë në ditë) dhe 24 ore ne diten e festave zyrtare dhe te
dielat.
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe përgjegjës
të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.

III.1.9 Në rastin në fjalë, Komisioni i Prokurimit Publik, nga shqyrtimi i dokumentacionit të
operatorëve ekonomikë si dhe nga shqyrtimi i dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi
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ka konstatuar se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është kërkuar shprehimisht e pa ekuivoke
preventiv, as është përcaktuar se si do ofrohet në kosto ditore apo në total, si dhe nuk është përcaktuar
nëse në ofertë do të përfshihen të gjitha shpenzimet dhe detyrimet fiskale të parashikuara në ligj.
Komisioni, në vijimësi, është shprehur se autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të kërkojnë
preventivin/analizën e kostos duke përfshirë në të, të gjithë elementët e parashikuar nga ligji dhe, në
bazë të tyre të gjykojnë ofertat e paraqitura duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një
kontratë të suksesshme.
III.1.10. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, autoriteti kontraktor ka kërkuar pa dhënë detaje në
lidhje me plotësimin e ofertës, vetëm numrin prej 2.08 roje për një vendroje, në një vendroje në hyrjen
kryesore me një turn i tretë dhe 2 orë turn i dytë në të gjitha ditët kalendarike për të cilën lidhet kontrata
(10 orë në ditë) dhe 24 orë në ditën e festave zyrtare dhe të dielat, pa dhënë detaje për plotësimin e
kostos, fakt ky që dukshëm ka sjellë konfuzion në mënyrën e ofertimit nga ana e operatorëve ekonomikë,
çka ka rezultuar në atë që, një pjesë e operatorëve pjesmarrës kanë ofertuar në total, kurse disa të tjerë
kanë ofertuar me analizë kosto. Gjithashtu në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të
dokumentave të procedurës objekt ankimi, autoriteti kontraktror nuk ka përcaktuar qartë orët konkretisht
turni i II-të në të cilat do të kryhet shërbimi me qëllim përllograitjen e saktë të kostos referuar
legjislacionit në fuqi.
III.1.11. Komisioni sjell në vëmendje të autoritetit nenin 23 (“Specifikimet teknike”), pika 1, të LPP i cili
parashikon se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve
që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin
e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve
e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të
kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.”
III.1.12. Sa më sipër KPP gjykon se, dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera që
lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të ruajtjes me roje, (pra të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar).
Mungesa e elementëve të sipërcituar shërben si pengesë për konkurrencën dhe vlerësimin e drejtë në
prokurimin publik, në kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në
nenin 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ndaj Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kjo procedurë prokurimi duhet të anulohet, pasi në rastin konkret
ndodhemi në kushtet e parashikuara në nenin 64, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku thuhet shprehimisht se: “Përpara lidhjes së kontratës,
Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur
ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë: … b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose
vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të
hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj.” Sa
më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor në rishpallje të procedurës së
prokurimit duhet të përcaktojë qartë informacionin lidhur me sa konstatuar më lart.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesat e paraqitur nga operatorët ekonomikë “Dajti” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k. për procedurёn e “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-47511-02-132018, me objekt: “Ruajtja me Roje private e Ambienteve te Qendres shendetesore e
Specialiteteve Nr.3.Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara – me afat 12 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes kuader.”, me fond limit 1
431 238 lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 05.03.2018 nga autoriteti kontraktor,
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr.3 Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
korrigjojë shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik sipas arsyetimeve të
mësipërme.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Dajti” sh.p.k. “Trezhnjeva” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1072 Protokolli;
Datë 08.06.2018

Nr. 1074 Protokolli;
Datë 08.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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