KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 647/2019
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 08.10.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Anakonda Security” shpk,
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me REF-31385-0724-2019, me objekt: “Ruajtja e Degës së Doganës Vlorë me roje private –
Marrëveshje Kuadër - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.160.238,48 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 12.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Dega e
Doganës Vlorë.
Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Star Security Service” shpk dhe
“Semani Security” shpk, në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Star Security Service” shpk, , në procedurën e mësipërme të
prokurimit.

Ankimues:

“Anakonda Security Group” shpk.
Lagjia “15 Shtatori”, Banesë një-katëshe, Nr.32, Tepelenë.
“Star Security Service” shpk.
Lagjia “Pavarësia”, Rruga “Transballkanike”, Pallati “Drita”, Vlorë.

1

Autoriteti Kontraktor:

Dega e Doganës Vlorë.
Pranë Portit Vlorë.

Subjekte të Interesuara:

“Semani Security” shpk.
5 RAJ L. KUSHTRIMI, Vlorë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë interes për të njëjtën
procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të bazuar në
pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas kanë
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Ligjin
Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
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Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.07.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me REF-31385-07-24-2019, me
objekt: “Ruajtja e Degës së Doganës Vlorë me roje private – Marrëveshje Kuadër - me nje operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.160.238,48 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 12.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Vlorë.
II.2. Në datën 12.08.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE), si dhe referuar informacionit të autoritetit
kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në datë 16.08.2019
ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“Star Security Service” sh.p.k.
“Semani Security” sh.p.k.
“Anakonda Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.

3.160.108.80 lekë
3.160.179.42 lekë
3.160.218.16 lekë
3.160.218.16 lekë

skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 16.08.2019, operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk është njoftuar elektronikisht
për vlerësimin e procedurës së prokurimit, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me
pretendimin se:
“Refuzohet sepse i mungon vërtetimi i OSHE Vlorë.”.
II.5. Operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk, në datën 19.08.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij, si dhe duke kërkuar skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Star Security Service” shpk dhe “Semani Security” shpk në procedurën e
mësipërme të prokurimit, sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
[...]
Në datë 16.08.2019 u njohëm me vlerësimet për tenderin “Ruajtja e Degës së Doganës Vlorë me Roje
Private” (Faza e vlerësimit të tenderit)
Operatorët Ekonomikë
Star Security Service
Semani Security
ANAKONDA SECURITY
NAZERI – 2000

vlerat të ofertuara
3158918.38
3158918.38
3158918.38
3158939.00

Refuzuar
Po
Jo
Po
Po

Arsye

Në zhatim të nenit 63 to LPP paraqesim këtë ankesë pranë AK, duke kërkuar:
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Kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë si ofertë me dokumentacion të plotë dhe të rregullt që plotëson
të gjitha kriteret e kualifikirnit. Arsyeja e skualifikimit të ofertës tonë është “SKUALIFIKOHET
ANAKONDA SECURITY 1- REFUZOHET SEPSE I MUNGON VËRTETIMI I OSHE, VLORË”. Në
kriteret e kualifikirnit është kërkuar “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energiisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar
në Shqipëri”. Për plotësimin e këtij kriteri kemi paraqitur në ofertë vërtetim debie lëshuar nga OSHEE
nr. 1202 prot. datë 05.08.2019 me anë të të cilit vërtetohet se shoqëria jonë ka 0 lekë detyrime për faturat
e energjisë elektrike pa përfshirë faturën e muajit korrik 2019 (i cili paguhet deri me 31.09.2019) dhe në
këtë mënyrë kriteri i kualifikimit është i plotësuar nga ana jonë. Gjithsesi ju bëjmë me dije se kontrata
me OSHEE në Vlorë është në emër të shtetasit Genci Hoxha pasi zyrat janë marrë me qera nga ky shtetas.
2. Skualifikimin e ofertës së O.E. “Semani Security” shpk si ofertë nën koston minimale ligjore. Oferta e
këtij operatori ekonornik nuk ka respektuar detyrimet minimale për:
- pagën bazë (sipas V.K.M. nr.809, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi” dhe Ligjit nr. 75/2014 “Për sherbimin privat të sigurisë fizike”),
- shtesat turni II dhe turni III (sipas nenit 81 të Kodit të Punës),
- sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (sipas V.K.M. nr. 1114, datë 30.07.2008 “Për disa çështje në
zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore” në Republikën e
Shqipërisë”) duke qënë në total nën koston ligjore.
Gjithashtu oferta e këtij O.E. nuk ka respektuar kërkesat e AK në lidhje me nurnrin e vendrojeve, numrin
e rojeve për vendroje si dhe afatin e shërbimit.
Operatorët janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zërave të mësipërm, duke pasqyruar të gjitha
kostot për të cilat kanë detyrime ligjore në zbatim të VKM Nr. 809, datë 26.12.2018,” Për përcaktimin e
pagës minirnale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
3. Skualifikimin e ofertës së O.E. “Star Security Services” shpk si ofertë nën koston minimale ligjore.
Oferta e këtij operatori ekonornik nuk ka respektuar detyrimet minimale për:
- pagën bazë (sipas V.K.M. nr.809, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi” dhe Ligjit nr. 75/2014 “Për sherbimin privat të sigurisë fizike”),
- shtesat turni II dhe turni III (sipas nenit 81 të Kodit të Punës),
- sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (sipas V.K.M. nr. 1114, datë 30.07.2008 “Për disa çështje në
zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore” në Republikën e
Shqipërisë”) duke qënë në total nën koston ligjore.
Gjithashtu oferta e këtij O.E. nuk ka respektuar kërkesat e AK në lidhje me nurnrin e vendrojeve, numrin
e rojeve për vendroje si dhe afatin e shërbimit.
Operatorët janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zërave të mësipërm, duke pasqyruar të gjitha
kostot për të cilat kanë detyrime ligjore në zbatim të VKM Nr. 809, datë 26.12.2018,” Për përcaktimin e
pagës minirnale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së
Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
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II.6. Me anë të shkresës nr.3513/1 prot, datë 23.08.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë.
II.7. Në datën 28.08.2019 operatori ekonomik “Anakonda Seurity” shpk ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë
autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 16.08.2019, operatori ekonomik “Star Security Service” shpk është njoftuar elektronikisht
për vlerësimin e procedurës së prokurimit, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me
pretendimin se:
Në dokumentat standarte të tenderit me objekt "Shërbimi i sigurisë së rojeve private" që janë hedhur në
bazë të dst rezulton se ju mungon:
1- Vërtetimi i SH.A Ujësjellës Kanalizime, pasi data e dokumentit rezulton të jetë në datën 19.04.2019 si
dhe nga verifikimet e kryera rezulton të jeni debitor në sistem dhe nuk jeni konform legjislacionit që
brenda 3 muajve duhet të jetë i rifreskuar si dokument, për efekt të taksave dhe korektësisë duhet çdo
muaj të jetë i paguar.
2- Vërtetimi i O.SH.E rezulton të jetë në datën 26.06.2019, ku në dst tek dokumentat kërkohet me detyrim
detyrimi i energjisë i vendosur nga formati i APP - Tiranë i maturuar çdo muaj, ndërkohë ju nuk e keni
dorëzuar vërtetimin e muajit të maturuar (qershor 2019) siç e parashikon legjislacioni në fuqi.
3- Ju nuk keni dorëzuar tek shtojca për kordinim shtojcën 4/1 ku duhet me detyrim furnizimi i deklaratës
që mer përsipër shërbimin brenda legjislacionit në fuqi, kjo pikë e vendosur nga KORDINIMI I APP, ky
dokument u mungon.
4- Tek analiza e kostos që ju keni ngarkuar në sistem rezulton të ketë një marzh gabimi më të madhe se
+-2.
Rezulton se nr 2 shtesa mbi pagën për turnin e II (224,1*3*20%*30,5/4.98 = 823,5 dhe jo 821
Rezulton se nr 3 shtesa mbi pagën për turnin e III (224,1*8*50%*30,5/4.98 =5490 dhe jo 5473
Rezulton se nr 4 shpenzim për sig shoqerore 16,7% * 45.313,5 dhe jo 45.313 dhe sig shoqërore janë
7567,35 dhe jo 7567.
Shumatorja e të gjithë analizës së kostos për një roje /muaj është: 39.000+823.5+5490+7567,35=
52.880,85 *4,98 = 263.346.633 dhe jo 263.342,4*12 muaj= 3,160.159.596 . marzhi i gabimit është me 3.15.
II.9. Operatori ekonomik “Star Security Service” shpk, në datën 23.08.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit,
sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
Në datë 16.08.2019 u njohëm me vlerësimin e tenderit “Ruajtja e Degës së Doganës Vlorë me Roje
Private” (faza e vlerësimit të tenderit) nga Autoriteti Kontraktor, Dega e Doganës, Vlorë.
Operatorët ekonomik
Vlerat të ofruara
Refuzuar
Arsyet
Star Security Service
3160108.80
Po
Semani Security
3160179.42
Jo
Anakonda Security
3160218.16
Po
Nazeri 2000
3160218.16
Po
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Në rubrikën mesazhe ka ardhur skualifikimi nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për këto
arsye:
1. Vërtetimi i Sha Ujësjellës Kanalizime, pasi data e dokumentit rezulton të jetë në datë 19.04.2019, si
dhe nga verifikimet e kryera rezulton se jeni debitor në sistem dhe nuk jeni konform legjislacionit që
brenda 3 muajve duhet jetë i rifreskuar si dokument, për efekt të taksave dhe korrektësisë duhet çdo muaj
të jetë i paguar.
2. Vërtetimi i OSHEE rezulton të jetë në datën 26.06.2019, ku në dst tek dokumentat kërkohet me detyrim
i energjisë i vendosur nga formati i APP Tiranë i maturuar çdo muaj, ndërkohë ju nuk e keni dorëzuar
vërtetimin e muajit të maturuar (Qershor 2019) siç e parashikon legjislacioni në fuqi.
Ne i kundërshtojmë këto pika sepse:
Sipas Udhëzimit nr. 06, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e
saj me mjete elektronike”, Manual Teknik “Për zhvillimin e procedurës së prokurimit Marrëveshje
Kuadër në Sistemin e Prokurimit Elektronik, pika 2. “Krijimi i dosjes së tenderit për Marrëveshjen
Kuadër” citohet se “... Afati i fundit për pranimin e ofertave në ASNJË RAST NUK DUHET TË
PËRKOJË NË DITË FESTE ZYRTARE APO DITË PUSHIMI”. Sqarojmë se, “Data e publikimit” në
këtë dritare është jetë data e shpalljes së njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimit elektronik. Kjo
datë do të shërbejë për llogaritjen e afatit të fundit për pranimin e ofertave. Mospërllogaritja mbi këtë
bazë e afateve të publikimit, ngarkon me përgjegjësi zyrtarin e autorizuar të njësisë së prokurimit.
Shpallja e njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimit elektronik do të bëhet publike ditën e nesërme
të punës nga dita e hedhjes së njoflimit në sistem.
Gjithashtu, theksojmë se, afati i fundit për pranimin e ofertave në asnjë rast nuk duhet të përkojë në ditë
feste zvrtare apo në ditë pushimi.
Afati i fundit për pranimin e ofertave nga ana juaj ka qënë 12.08.2019 ditë e hënë, e cila ka qënë ditë
pushimi sepse në datë 11.08.2019 ka qënë festë zyrtare. Shkelja administrative nga ana juaj ka
penalizuar operatorin ekonomik “Star Security Service” shpk për të tërhequr vërtetimet e
sipërpërmendura nga ju dhe ngarkimin në sistem. Procedura juaj duhet të ishte anulluar ose të shtyhej
afati i pranimit të ofertave. Bashkëlidhur me ankesën tonë është edhe vërtetimi i tërhequr i SH.A
Ujësjellës Kanalizimeve dhe OSHEE ditën e parë të punës nga institucionet.
3. Tek analiza e kostos që ju keni ngarkuar në sistem rezulton të ketë një marzh gabimi +2.
Rezulton se nr 2 shtesa mbi pagën për turnin e II (224.1 *3 *20%*30.5/4.98=823.5 dhe jo 821. Rezulton
se nr 3 shtesa mbi pagën për turnin e III (224.1 *8*20%*30.5/4.98=5490 dhe jo 5473. Rezulton se nr 4
shpenzim për sigurimet shoqërore 16.7%*45 313.5 dhe jo 45313 dhe sigurimet shoqërore janë 7567.35
dhe jo 7567. Shumatorja e të gjithë analizës së kostos për një roje/muaj është
39.000+823.5+5490+7567.35=52880.85*4.98=263 346.633 dhe jo 263 342.4*12 muaj = 3 160
159.596. Marzhi i gabimit është 3.15.
Ne kundërshtojmë totalisht këtë pikë sepse duket mjaft qartë si nga tabela e analizës së kostos në
formularin e ofertës edhe nga përllogaritjet që keni bërë që ndryshimi i vlerës për shtesat mbi pagat për
turnin e II dhe III është një lapsus në të shkruar dhe jo një përllogaritje e bërë gabim. Formula e përdorur
është ajo e sakta dhe nuk mund të ndryshohet, lapsusi që është bërë vërehet sepse në përllogaritjen e
bërë duket qartë se:
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- shtesa mbi pagën për turnin e II (224.1*3*20%*30.5/4.98=823
- shtesa mbi pagën për turnin e III (224. 1 * 8*20%* 30.5/4.98=5490
- 39.000+823+5490=45.313 dhe sigurimet shoqërore janë llogaritur në vlerën e saktë 16.7%*45.313=
7567 ashtu siç është përllogaritur nga ne sepse shifrat që merr ose nuk merr pas presjes dhjetore është
në zgjedhje të operatorit dhe nuk ka asnjë ligj, udhëzim apo rregullore që e ndalon këtë.
- Shumatorja e të gjithë analizës së kostos për një roje/muaj është 39.000+823+5490+7567=52880 vlera
për njësi që kemi zgjedh ne si operator për të konkurruar për të cilën nuk keni të drejtë të modifikoni
sipas dëshirës suaj.
Si edhe ju bëjmë me dije se marzhi i gabimit llogaritet në % mbi vlerën totale të ofertës ekonomike dhe
jo në vlerë absolute edhe pse në korrigjimin e bërë oferta subjektit tonë nuk ndryshon vlerë, sepse nuk
ish një gabim në përllogaritje apo përdorim i gabuar i formulave por ish vetëm një lapsus në të shkruar.
Sipas VKM nr.914, datë 29.12.2014 (e ndryshuar), Neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika 4:
“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”
Gjithashtu sipas LPP ndryshimet në vlerë ose paqartësitë duhet të ishin verifikuar para shpalljes së
fituesit gjë që ju nuk e keni bërë duke diskriminuar subjektin tonë.
Ne kërkojmë që ankesa jonë të pranohet dhe kjo procedurë të anullohet për arsye të shkeljes
administrative të bërë nga ana juaj.
II.10. Me anë të shkresës nr.3553/1 prot, datë 28.08.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë.
II.11. Në datën 02.09.2019 operatori ekonomik “Star Security Service” shpk ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë
autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr. 3668/2 prot., datë 06.09.2019, protokolluar me tonën në datën 10.09.2019
me objekt “Dërgim Informacioni” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda Security” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së paraqitur prej tij, me arsyetimin se: “Në kriteret e kualifikirnit
është kërkuar “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energiisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”. Për
plotësimin e këtij kriteri kemi paraqitur në ofertë vërtetim debie lëshuar nga OSHEE nr. 1202 prot, datë
05.08.2019 me anë të të cilit vërtetohet se shoqëria jonë ka 0 lekë detyrime për faturat e energjisë
elektrike pa përfshirë faturën e muajit korrik 2019 (i cili paguhet deri me 31.09.2019) dhe në këtë mënyrë
kriteri i kualifikimit është i plotësuar nga ana jonë. Gjithsesi ju bëjmë me dije se kontrata me OSHEE në
Vlorë është në emër të shtetasit Genci Hoxha pasi zyrat janë marrë me qera nga ky shtetas”, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” pika 2.1.d të dokumentave të modifikuara të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“1. Ofertuesi duhet të dorëzojë: dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Anakonda Security”
sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Vërtetim debie nr. 1202 prot., datë 05.08.2019, ku citohet: [...] Bazuar në deklarimet e deklaruesit...
vërtetojmë se kërkuesi Anakonda Security shpk nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për
kontratën /kontratat (me kod) XXXXXXXXX titullar dhe përdorues i së cilës/cilave është A.SH, G.H,
Anakonda Security shpk , rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë
e llogaritur deri në datën 19.06.2019, pa përfshirë faturën koherente të muajit Korrik 2019.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,
vlerëson një oferte 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.1.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 5, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet
financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: “c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik
që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
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skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë.
Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë
nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.”.
III.1.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike
të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në
faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat
përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit
pasardhës të atij të faturuar.”.
III.1.6. Referuar korrespondencës që Komisioni i Prokurimit Publik ka pasur me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, është vënë në dijeni nga kjo e fundit, se pasi bëhen verifikimet
përkatëse lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet aplikuese.
“[…] Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike lëshon vërtetimet e debisë, bazuar në deklarimet
vullnetare të subjekteve kërkues të kontratave të energjisë elektrike. Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur si më poshtë:
1. Tërësinë e kontratave të deklaruara nga subjekti (në rast se mund të ketë kontrata të tjera të
padeklaruara).
2. Kontratat e furnizimit për objektet e tyre, duhet të jenë të tarifuara si private.
3. Kontratat e furnizimit duhet të jenë në emër të subjektit, përvec rasteve kur ato janë ambiente të marra
me qira.
Në rast se subjekti ka paraqitur kontrata familiare, Operatori i kërkon këtij të fundit ndryshimin e
tarifimit dhe pagesën me faturën e ardhshme të diferencës së cmimt bazuar në legjislacionin në fuqi dhe
kontratën e furnizimit me energji elektrike. Të gjithë operatorët që kërkojnë të pajisen me Vërtetimin e
Debisë duhet të aplikojnë pranë Qendrave të KNK në të gjithë Shqipërinë dhe lëshimi do të jetë i mundur
jo më vonë se pesë ditë pas kërkesës nga subjekti. Mosplotësimi i kritereve të mësipëme do të rezultojë
me moslëshimin e Vërtetimit të Debisë nga Drejtoria Qëndrore ose Drejtoritë Rajonale. Modeli zyrtar i
lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve përmbledh informacionin
përkatës për rastet kur:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit.
2. Konsumatori rezulton debitor.
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste.
4. konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në trajtim nga strukturat
e OSHEE-së.
5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë. […]”
III.1.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit të
dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Anakonda Security shpk” sh.p.k
vërteton se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike referuar datës së zhvillimit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi. Referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit
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përkatësisht 12.08.2019 dhe Nenit 9, pargrafi 1 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë”, operatori ekonomik “Anakonda Security shpk” sh.p.k ka përmbushur
detyrimet ligjore për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike. KPP gjykon se
institucioni i OSHEE-së menaxhon sistemin e të dhënave për pagimin e energjisë elektrike për të gjithë
subjektet përdoruese të energjisë elektrike për të gjithë kontratat e lidhura midis OSHEE-së dhe
subjekteve përdoruese të energjisë elektrike.
III.1.8. Lidhur me arsyen e skualifikimit se: “Refuzohet sepse i mungon vërtetimi i OSHE Vlorë”
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk ka dorëzuar
në Sistemin e Prokurimeve Elektronike një vërtetim, sipas formatit të miratuar, me anë të së cilës
vërtetohet se subjekti “Anakonda Security” shpk nuk rezulton debitor për kontratat e sipërcituara,
përfshirë edhe muajin e fundit të maturuar referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit dhe
Vendimit të ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike
të klientëve jofamiljarë”. KPP gjykon se Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Sh.a është
institucioni i ngarkuar me akt nënligjor për lëshimin e vërtetimit të debisë për personat fizikë dhe juridikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Referuar korrenspondencës zyrtare të Komisionit të
Prokurimit Publik me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim (OSHEE
Sh.a), nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje kërkesës për informacion”, për dijeni Komisionit të
i Prokurimit Publik, OSHEE sh.a. ndër të tjera sqaron se: “ Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit të Debisë
në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për rastet kur: 1.
Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit. 2. Konsumatori rezulton debitor. 3.
Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste. 4.
Konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në trajtim nga strukturat e
OSHEE-së. 5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë.”. KPP gjykon se
institucioni i OSHEE-së menaxhon sistemin e të dhënave për pagimin e energjisë elektrike për të gjithë
subjektet përdoruese të energjisë elektrike për të gjithë kontratat e lidhura midis OSHEE-së dhe
subjekteve përdoruese të energjisë elektrike.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda Security” shpk për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Semani Security” shpk, me pretendimin se:
“Skualifikimin e ofertës së O.E. “Semani Security” shpk, si ofertë nën koston minimale ligjore. Oferta e
këtij operatori ekonomik nuk ka respektuar detyrimet minimale për:
- pagën bazë (sipas V.K.M. nr.809, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi” dhe Ligjit nr. 75/2014 “Për sherbimin privat të sigurisë fizike”),
- shtesat turni II dhe turni III (sipas nenit 81 të Kodit të Punës),
- sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (sipas V.K.M. nr. 1114, datë 30.07.2008 “Për disa çështje në
zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore” në Republikën e
Shqipërisë”) duke qënë në total nën koston ligjore.”, si dhe lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik
ankimues “Anakonda Security” shpk mbi kërkesën për skualifikimin e operatorit ekonomik “Star
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Security Service” shpk me arsyetimin se: “Skualifikimin e ofertës së O.E. “Star Security Services” shpk
si ofertë nën koston minimale ligjore. Oferta e këtij operatori ekonornik nuk ka respektuar detyrimet
minimale për:
- pagën bazë (sipas V.K.M. nr.809, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi” dhe Ligjit nr. 75/2014 “Për sherbimin privat të sigurisë fizike”),
- shtesat turni II dhe turni III (sipas nenit 81 të Kodit të Punës),
- sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (sipas V.K.M. nr. 1114, datë 30.07.2008 “Për disa çështje në
zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore” në Republikën e
Shqipërisë”) duke qënë në total nën koston ligjore.”, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se
pretendimet e ankimuesit për këtë operator ekonomik do të merren në shqyrtim përsa kohë që ky
ankimues ka paraqitur ankesë pranë KPP, pavarësisht faktit se ky operator ekonomik rezulton i
skualifikuar nga procedura në fjalë nga ana e autorotitetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1. 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.2.2. 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.2.3. 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
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fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me
nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e
mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni
i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të
argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të
ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.
III.2.4. 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.2.5. 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.
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2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit
të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi, edhe në
rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët në rast se një
ofertë rezulton e tillë.
III.2.6. 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
preventive apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
III.2.7. 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 procedural 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”.
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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.2.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të modifikuara, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, në
pjesën “Sqarim”, autoriteti kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
Sqarime
1.

Në çmim të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri
ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për
shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së
shërbimit.

2.

Analizë çmimi

Nr.

Emërtimi

1
2
3

Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore 16.7%
Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne muaj
Vlera totale me tvsh per 1 roje ne muaj

4

Vlera (Lek)
1 roje /muaj

Vlera (Lek)
1 vendroje me tre turne
/muaj
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Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke pasqyruar
te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 809, datë 26.12.2018,”
Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i
Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit (si
psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,), rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
Në zbatim të rekomandimeve të KPP për përllogaritjen e ofertave të mbahet parasysh se viti 2020
është vit i brishtë.

III.2.9. Gjithashtu në shtojcën 7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” pika.2.3.6 e
dokumentave të tenderit të modifikuara, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
6. Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur. (Shih Shtojca 1 Sqarime)
Në Shtojcën 8 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit të modifikuara është përcaktuar: “[...]
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi do të kryhet në 1 vëndroje me 3 turne perfshire ditët e shtuna, te diela dhe festa zyrtare shërbimi
do të jetë 24 ore në ditë.
Koeficenti për një vëndroje është 4.98 roje.
Gjithsej për kryerjen e shërbimit do të jenë 5 roje.
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.
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
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b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të
objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
KUJDES
Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë,
patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk
ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që
fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime
III.2.10. Në shtojcën 10, “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, të dokumentave të tenderit të
modifikuara, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Shtojca 11
(Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)
(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë
rihapjes së procesit të mini-konkursit)
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet: “Ruajtja e Degës së Doganës Vlorë me Roje Private” – Marreveshje Kuader me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: Dega e Doganës Vlorë
Numri i
Vendrojeve

1

Numri i turneve

3 turne nga e
hena-premte dhe
24 ore ne ditet e
pushimit dhe
festave zyrtare

Numri i rojeve
te nevojshme

Afati i levrimit

12 muaj
4.98

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.

Shërbimi që kërkohet:
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Afatet e ekzekutimit:
III.2.11. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se operatorët
ekonomikë “Star Security Service” shpk dhe “Semani Security” shpk, në përmbushje të kriterit sa më
sipër kanë paraqitur:
-

Formularin e Ofertës
Analizë kosto

III.2.12. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ju ka
kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos mujore
për një roje dhe një vendroje, si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha parashikimet
ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë në rastin konkret për turnin e dytë dhe
të tretë; si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%. Referuar dokumentave të
tenderit, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktori është për një vendroje me tre turne, me shërbim 24
orë në ditë, për çdo ditë të javës për 12 muaj.
Gjithashtu, autoriteti kontraktor në kriteret për kualifikim ka përcaktuar që operatorët ekonomikë në
ofertën e tyre ekonomikë duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi,
si dhe ka parashikuar se çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomikë ku zërat e kostos në plotësimin
e preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë sigurimet shoqërore e shendetesore), rezultojnë të jenë
nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Sa më sipër, Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit të ofertave ekonomike të shoqërive
”Star Security Service” shpk ”Semani Security” shpk dhe konkretisht elementët bazë të ofertës së tyre
për një roje dhe një vendroje në muaj, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, gjykon se, ky
operator ekonomik nuk ka respektuar dispozitat ligjore për shtesat mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë,
si dhe detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, duke sjellë, që ofertat e tyre për një
roje në muaj dhe një vendroje me tre turne në muaj, të jenë në minimumin e lejuar ligjor të këtij shërbimi.
Pra, oferta e paraqitur nga operatorët ekonomikë ”Star Security Service” shpk ”Semani Security” shpk
konstatohet se elementët bazë të ofertës sipas zërave të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit janë nën koston minimale ligjor të lejuar.
Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të
gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k. qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Anakonda Security” shpk mbi
skualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë ”Star Security Service” shpk dhe ”Semani Security”
shpk, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative, pasi referuar gjykimit mësipër në pikën III.2. gjendja faktike dhe juridike e së operatorit
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ekonomik “Semani Security” shpk do të ndryshojë, duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, ndërsa
gjendja faktike dhe juridike e së operatorit ekonomik “Star Security Service” shpk do të vazhdojë të
mbetet i skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
III.4 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Star Security Service” shpk mbi
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës me arsyen se: “Në rubrikën mesazhe ka ardhur skualifikimi nga
ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për këto arsye:
1. Vërtetimi i Sha Ujësjellës Kanalizime, pasi data e dokumentit rezulton të jetë në datë 19.04.2019, si
dhe nga verifikimet e kryera rezulton se jeni debitor në sistem dhe nuk jeni konform legjislacionit që
brenda 3 muajve duhet jetë i rifreskuar si dokument, për efekt të taksave dhe korrektësisë duhet çdo muaj
të jetë i paguar.
2. Vërtetimi i OSHEE rezulton të jetë në datën 26.06.2019, ku në dst tek dokumentat kërkohet me detyrim
i energjisë i vendosur nga formati i APP Tiranë i maturuar çdo muaj, ndërkohë ju nuk e keni dorëzuar
vërtetimin e muajit të maturuar (Qershor 2019) siç e parashikon legjislacioni në fuqi.
Ne i kundërshtojmë këto pika sepse:
Sipas Udhëzimit nr. 06, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e
saj me mjete elektronike”, Manual Teknik “Për zhvillimin e procedurës së prokurimit Marrëveshje
Kuadër në Sistemin e Prokurimit Elektronik, pika 2. “Krijimi i dosjes së tenderit për Marrëveshjen
Kuadër”citohet se “... Afati i fundit për pranimin e ofertave në ASNJË RAST NUK DUHET TË
PËRKOJË NË DITË FESTE ZYRTARE APO DITË PUSHIMI”. Sqarojmë se, “Data e publikimit” në
këtë dritare është jetë data e shpalljes së njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimit elektronik. Kjo
datë do të shërbejë për llogaritjen e afatit të fundit për pranimin e ofertave. Mospërllogaritja mbi këtë
bazë e afateve të publikimit, ngarkon me përgjegjësi zyrtarin e autorizuar të njësisë së prokurimit.
Shpallja e njoftimit ëto kontratës në sistemin e prokurimit elektronik do të bëhet publike ditën e nesërme
të punës nga dita e hedhjes së njoflimit në sistem.
Gjithashtu, theksojmë se, afati i fundit për pranimin e ofertave në asnjë rast nuk duhet të përkojë në ditë
feste zvrtare apo në ditë pushimi.
Afati i fundit për pranimin e ofertave nga ana juaj ka qënë 12.08.2019 ditë e hënë, e cila ka qënë ditë
pushimi sepse në datë 11.08.2019 ka qënë festë zyrtare. Shkelja administrative nga ana juaj ka
penalizuar operatorin ekonomik “Star Security Service” shpk për të tërhequr vërtetimet e
sipërpërmendura nga ju dhe ngarkimin në sistem. Procedura juaj duhet të ishte anulluar ose të shtyhej
afati i pranimit të ofertave. Bashkëlidhur me ankesën tonë është edhe vërtetimi i tërhequr i SH.A
Ujësjellës Kanalizimeve dhe OSHEE ditën e parë të punës nga institucionet.
3. Tek analiza e kostos që ju keni ngarkuar në sistem rezulton të ketë një marzh gabimi +2.
Rezulton se nr 2 shtesa mbi pagën për turnin e II (224.1 *3 *20%*30.5/4.98=823.5 dhe jo 821. Rezulton
se nr 3 shtesa mbi pagën për turnin e III (224.1 *8*20%*30.5/4.98=5490 dhe jo 5473. Rezulton se nr 4
shpenzim për sigurimet shoqërore 16.7%*45 313.5 dhe jo 45313 dhe sigurimet shoqërore janë 7567.35
dhe jo 7567. Shumatorja e të gjithë analizës së kostos për një roje/muaj është
39.000+823.5+5490+7567.35=52880.85*4.98=263 346.633 dhe jo 263 342.4*12 muaj = 3 160
159.596. Marzhi i gabimit është 3.15.
Ne kundërshtojmë totalisht këtë pikë sepse duket mjaft qartë si nga tabela e analizës së kostos në
formularin e ofertës edhe nga përllogaritjet që keni bërë që ndryshimi i vlerës për shtesat mbi pagat për
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turnin e II dhe III është një lapsus në të shkruar dhe jo një përllogaritje e bërë gabim. Formula e përdorur
është ajo e sakta dhe nuk mund të ndryshohet, lapsusi që është bërë vërehet sepse në përllogaritjen e
bërë duket qartë se:
- shtesa mbi pagën për turnin e II (224.1*3*20%*30.5/4.98=823
- shtesa mbi pagën për turnin e III (224. 1 * 8*20%* 30.5/4.98=5490
- 39.000+823+5490=45.313 dhe sigurimet shoqërore janë llogaritur në vlerën e saktë 16.7%*45.313=
7567 ashtu siç është përllogaritur nga ne sepse shifrat që merr ose nuk merr pas presjes dhjetore është
në zgjedhje të operatorit dhe nuk ka asnjë ligj, udhëzim apo rregullore që e ndalon këtë.
- Shumatorja e të gjithë analizës së kostos për një roje/muaj është 39.000+823+5490+7567=52880 vlera
për njësi që kemi zgjedh ne si operator për të konkurruar për të cilën nuk keni të drejtë të modifikoni
sipas dëshirës suaj.
Si edhe ju bëjmë me dije se marzhi i gabimit llogaritet në % mbi vlerën totale të ofertës ekonomike dhe
jo në vlerë absolute edhe pse në korrigjimin e bërë oferta subjektit tonë nuk ndryshon vlerë, sepse nuk
ish një gabim në përllogaritje apo përdorim i gabuar i formulave por ish vetëm një lapsus në të shkruar.
Sipas VKM nr.914, datë 29.12.2014 (e ndryshuar), Neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika 4:
“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”
Gjithashtu sipas LPP ndryshimet në vlerë ose paqartësitë duhet të ishin verifikuar para shpalljes së
fituesit gjë që ju nuk e keni bërë duke diskriminuar subjektin tonë.
Ne kërkojmë që ankesa jonë të pranohet dhe kjo procedurë të anullohet për arsye të shkeljes
administrative të bërë nga ana juaj”, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën
III.2, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja
faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në
KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Anakonda Security” shpk, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me REF-31385-07-24-2019, me objekt: “Ruajtja e Degës së
Doganës Vlorë me roje private – Marrëveshje Kuadër - me nje operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.160.238,48 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 12.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Vlorë.
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2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Star Security Service” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Semani Security” shpk, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Anakonda Security” shpk.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1446 Protokolli; Nr. 1457 Protokolli
Datë 28.08.2019
Datë 02.09.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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