KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 655/2019
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 10.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k në procedurën e prokurimit
me Nr.REF-29262-07-03-2019, me objekt: “Ruajtja dhe shoqerimi i
vlerave monetare” – Marreveshje Kuader”, me fond limit 13.200.569,38
lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 03.08.2019 nga autoriteti kontraktor
OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan. Gjithashtu ngrihen pretendime
për shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k.”

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan
Lagja “28 Nentori” rruga “Kadri Abdihoxha” Elbasan

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 dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 04.07.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-29262-07-03-2019, me objekt: “Ruajtja dhe
shoqerimi i vlerave monetare” – Marreveshje Kuader”, me fond limit 13.200.569,38 lekë pa tvsh,
zhvilluar ne daten 03.08.2019 nga autoriteti kontraktor OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan.
II.2. Në datën 07.08.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar
elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Myrto Security” sh.p.k
2. “Nazeri 2000” sh.p.k

9.990.424,05 lekë, kualifikuar
11.412.011,88 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
1. Nuk keni paraqitur sherbime te ngjashme te realizuara, pika 1, “Kapaciteti Teknik” e Shtojces 8.
2. Nuk ploteson piken 7, “Kapaciteti Teknik” te Shtojces 8, pasi Liste pagesat e muajve Shkurt 2019,
Mars 2019 dhe Prill 2019 nuk jane te konfirmuara/vulosura elektronikisht nga organet tatimore....”
II.3. Në datën 24.05.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit si dhe duke
ngritur pretendime për shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“ […] Sipas klasifikimit rezulton se eshte skualifikuar shoqeria jone me pretendimin se " 1.Nuk keni
paraqitur sherbime te ngjashme te realizuara, pika 1, "Kapaciteti Teknik" e shtojces 8.2. 2. nuk
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ploteson piken 7 "Kapaciteti Teknik" te shtojces 8, pasi listpagesat e muajve Shkurt 2019, Mars
2019 dhe Prill 2019, nuk jane konfirmuar, vulosur elektronikisht nga organet tatimore.”
1.
Se pari, autoriteti duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi arsyeja e skualifikimit "1.Nuk keni
paraqitur sherbime te ngjashme te realizuara, pika 1, "Kapaciteti Teknik" e shtojces 8.2" nuk qendron,
pasi kemi paraqitur te gjithe dokumentacionin e kerkuar ne DT. Ne permbushje te kerkeses se dhene ne
DT nga ana jone eshte paraqitur vertetim per realizim kontrate nr. 3612/1 prot, date 03.05.2019 per
sherbime te ngjashme te realizuara me OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane, per me teper eshte paraqitur
edhe kontrata e nenshkruar nga te dyja palet, dokument i cili mund te verifikohet lehtesisht ne SPE
me emertimin "10. KONTRATE REFERENCEOSHEE TR 1.38 NAZERI." Pra kerkesa e dhene ne DT
eshte perbushur plotesisht nga ana jone, por duket qarte se KVO mban qendrim te njeanshem dhe
skualifikon shoqerine tone, duke favorizuar shoqerine tjeter.
Sa me siper AK duhet te kualifikoje shoqerine tone, pasi nga ana jone eshte permbushur kerkesa
e dhene ne DT dhe arsyeja e skualifikimit nuk qendron.
2.
Se dyti, autoriteti duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi arsyeja e skualifikimit "2. nuk
ploteson piken 7 "Kapaciteti Teknik" te shtojces 8, pasi listpagesat e muajve Shkurt 2019, Mars 2019
dhe Prill 2019 nuk jane konfirmuar/vulosur elektronikisht nga organet tatimore, nuk qendron dhe
eshte e pabazuar, pasi nga ana jone per permbushjen e ketij kriteri jane paraqitur liste pagesat e
sigurimeve shoqerore (formularet E-sig 025 a) per periudhen per tre muajt e fundit (Shkurt 2019-Mars
2019-Prill 2019) te cilat jane marre ne forme elektronike nga faqja zyrtare e Drejtorise se Tatimeve
dhe rrjedhimisht jane te konfirmuara/vulosura elektronikisht nga organet tatimore. Per me teper cdo
listepagese ne fund ka vulen e saj elektronike dhe kjo mund te verifikohet nga dokumenti qe kemi
paraqitur ne SPE me emertimin "13. VERTETIM SIG LP SHKURT-QERSHOR 2019 NAZERI", ku cdo
listpagese ka vulen e saj e elektronike. Pra kerkesa e dhene ne DT eshte permbushur plotesisht nga ana
jone dhe pretendimi i AK eshte i pabazuar.
Gjithashtu arsyeja e skualifikimit nuk qendron dhe eshte ne kundershtim te plote me ligjin pasi: Ne
nenin 65 pika 6 e Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008, "Per procedurat Tatimore", i ndryshuar, i cili
parashikohet se: "[…] Keshilli i Ministrave percakton afatet kohore per dorezimin e deklaratave
tatimore e te dokumenteve te tjera tatimore, vetem nepermjet formes elektronike [...]". Ne nenin 1 te
VKM nr.55 date 03.02.2010 "Per Deklarimin e Detyrueshem te Deklaratave Tatimore dhe te
Dokumenteve te Tjere Tatimore vetem Nepermjet Formes Elektronike", ndryshuar permes VKM Nr.899
date 14.12.2011 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimin Nr.55 date 03.02.2010 te Keshillit te
Ministrave "Per Deklarimin e Detyrueshern te Deklaratave Tatimore dhe te Dokumenteve te Tjere
Tatimore vetem Nepermjet Formes Elektronike", parashikohet se: "[…]Deklarimin e detyrueshem,
vetem nepermjet formes elektronike, te deklaratave tatimore dhe te dokumentave te tjera tatimore,
objekt i ketij vendimi, me te cilat nenkuptohen: vi)listepageses se kontributeve te sigurimeve shoqerore,
shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punesimi […]"
Ne VKM nr. 922, date 29.12.2014 "Per deklarimin e detyrueshem te deklaratave tatimore dhe te
dokumentave te tjera tatimore, vetem nepermjet formes elektronike", neni 1, pika "xii" parashikohet
se:"Dorezimin e detyrueshem, vetem nepermjet formes elektronike, te deklaratave tatimore dhe te
dokumenteve te tjera tatimore, objekt i ketij vendimi, me te cilat nenkuptohen: xii) deklarata
"Listepagese e kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga
punesimi".
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Gjithashtu ne Nenin 2 te VKM 922/2014 parashikohet se "Cdo tatimpagues eshte i detyruar te beje
dorezimin e deklaratave dhe dokumenteve tatimore, te parashikuara ne shkronjat "a" dhe "b", te pikes
1, te ketij vendimi, vetem nepermjet formes elektronike, duke filluar nga data 1 janar 2015, sipas afateve
ligjore te percaktuara dhe formes se deklarates apo te dokumentit te miratuar me udhezim te ministrit te
Financave."
Qendrim te njejte mban edhe KPP ne vendimin nr 449/2019 date 15.07.2019.
Per sa me siper AK duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi arsyeja e skualifikimit nuk qendron, eshte
ne kundershtim me percaktimet ligjore si dhe nga ana jone eshte permbushur kerkesa e dhene ne DT
pasi kemi paraqitur listepagesat e kerkuara ne perputhje me VKM nr.55 date 03.02.2010 "Per
Deklarimin e Detyrueshem te Deklaratave Tatimore dhe te Dokumenteve te Tjere Tatimore" nepermjet
Formes Elektronike, te cilat jane te konfirmuara/vulosura elektronikisht.
3. Se treti, autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka parashikuar
shpenzimet per pagen baze sipas VKM Nr. 809, date 26.12.2018, "Per percaktimin e pages minimale
ne shkalle vendi" dhe ligjit Nr. 75/2014 date 10.07.2014 "Per Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike",
shtesat e turnit te II sipas nenit 81 te Kodit te Punes dhe Shpenzimet per Sigurimet Shoqerore e
Shendetesore sipas VKM Nr.1114, Date 30.07.2008, i ndryshuar per disa ceshtje ne zbatim te ligjeve
Nr.7703, date 11.05.1993, ligjin Nr.9136, date 11.9.2003 "Per Mbledhjen e Kontributeve te Detyrueshme
te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore”, dhe sipas percaktimeve te AK te Shtojca 1, Sqarime per
oferten, ku ka kerkuar ne preventivin e paraqitur te perfshihen: "Ne cmim jane te perfshira te gjitha
shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore
dhe shendetesore per sherbimin e shoqerimit te vlerave monetare, si dhe ka shtuar te pika 6 se: "Cdo
oferte e paraqitur nga operatoret ekonomike, ku zerat e kostos ne plotesimin e preventivit (si psh:
paga baze shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore,) rezultojne te jene nen kufirin minimal
ligjor te lejuar, do te skualifikohen."
Konkretisht oferta duhet te ishte perllogaritur:
Paga minimale: per nje punonjes sherbimi ne baze te VKM Nr. 809, date 26.12.2018, "Per
percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ne baze te ligjit Nr. 75/2014 date 10.07.2014 "Per
Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike" llogaritet ne vleren: 39 000 leke ne muaj /174 ore pune ne muaj
= 224.13 leke/ora sipas te njejtes llogaritje te perdorur ne rekomandimin e APP dhe KPP nr 15166
prot date 20.12.2017. Pra, Turni i I-re: Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26
leke x 3 punonjes sherbimi qe kerkohet = 1,344. 78 leke X 16.7 % = 224.57 leke per Sigurimet
shoqerore. Atehere: 1,344.78 leke per 3 punonjes + 224.57 leke per sigurimet shoqerore = 1,569.35
leke per 3 punonjes ne dite X 8 arka = 12,554.8 leke per 8 arka ne dite X 24 muaj qe kerkohet sherbimi
= 7,870,353.02 leke ne total per turnin e I per 24 muaj.
Per Turnin e II-te:, Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26 leke x 3 punonjes
slierbimi = 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite.
Shtesat e turnit te dyte: bazuar ne nenin 81 te Kodit te Punes legjislacionin ne fuqi, sipas se ciles
"Cdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se
20%, te llogaritura ne vleren 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite X 20% = 268.95 leke/dite per
shtesat e turnin te dyte: Atehere 1,344.78 leke per 3 punonjes + 268.95 leke shtesat e turnit te II
X 16.7 % = 269.49 leke shpenzimet per Sigurimet shoqerore = 1,883.22 per 3 punonjes ne dite X 3
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arka = 5,649.66 leke X 24 muaj qe kerkohet sherbimi = 3,541,658.86 leke ne total per turnin e II per
24 muaj.
Ne total oferta perllogaritet: 7,870,353.02 leke per turnin e I per 24 muaj + 3,541,658.86 leke per turnin
e II per 24 muaj = 11,412,011.88 leke per 24 muaj. Te njejtin qendrim mban dhe KPP ne vendime te
ndryshme.
Per sa me siper autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine Myrto Security, pasi oferta e paraqitur nuk
eshte dhene ne perputhje me dispozitat ligjore dhe sherbimin e kerkuar nga AK.
4. Se katerti, autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka plotesuar kerkesen
e dhene ne DT, 2.3. Kapaciteti teknik, pika 5, pasi ne vertetimin e paraqitur, i leshuar nga Drejtoria
Vendore e Policise Elbasan nuk eshte pasqyruar lista emerore e punonjesve me numrin dhe daten e
leshimit te certificates per secilin.
5. Se pesti, autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka plotesuar kerkesen
e dhene ne DT 2.3. Kapaciteti teknik, pika 8, pasi automjetet e blinduar te paraqitura nuk jane ne
zbatim te Udhezimit Nr. 130 date 05.03.2018 te Ministrit te Brendshem "Per Funksionimin e Sherbimit
Privat te Sigurise Fizike", automjetet e blinduar per kategori BR-3 duhet te jene sipas standardeve
Evropiane EN 1063, EN 1522, EN 1523, ku ky percaktim duhet te jete i pasqyruar ne Autorizimin e
leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise.
6. Se gjashti autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine Myrto Security, pasi nuk ploteson kerkesen e dhene
ne DT 2.3.Kapaciteti teknik pika 8, pasi siguracioni, akt kolaudimi per automjetet dhe mjetet e blinduara
si dhe Autorizimi i leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise nuk jane te vlefshem. Gjithashtu ne
lejet e qarkullimit te mjeteve te paraqitura nga ana e Operatorit Ekonomik Myrto, nuk cilesohet se mjeti
eshte i blinduar.
7. Se shtati, autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka plotesuar kerkesen
e dhene ne DT sipas shtojces 7 "Deklarate Mbi Permbushjen e Kritereve te Pergjithshme”, pasi nuk
ka dhene te gjithe emrat e Drejtuesve Teknike qe ka sipas ekstraktit te QKB, qe nuk jane ose kane qene
te denuar me vendim gjyqesor te formes sipas nenit 45/1 te LPP, perkatesisht Z. Vladimir Troka,
Z. Alfred Gjonce dhe Z. Sali Caushaj, te cilet sipas ekstraktit historik te QKB-se jane emeruar ne
daten 26.07.201 dhe nuk rezultojne te jene larguar.
Perfundimisht nga argumentimi i bere sa me siper, kerkojme nga ana e autoritetit te behet kualifikimi
i shoqerise sone, pasi arsyet e skualifikimit nuk qendrojne, pra skualifikimi eshte bere ne menyre te
njeanshme dhe te padrejte. Si dhe nga ana e AK te skualifikohet shoqeria “Myrto Security” sh.p.k pasi
nuk ploteson kerkesat ne DT.”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 1512 prot., datë 13.08.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën pasi:
“[…]1. Lidhur me pretendimin qe ngre ankuesi per skualifikimin e tij ne kete procedure prokurimi
konstatojme se, ne shtojcen 8, 2.3 "Kapaciteti Teknik" pika 1, eshte percaktuar si kriter:
"Deshmi per sherbime te meparshme te ngjashme ne nje vlere sa 40 % te vleres se fondit i
Marrveshjes Kuader, te kryera gjate tre viteve tefundit.
i.
Si deshmi per pervojen e meparshme kerkohen vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura
tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara.
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ii. Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin privat si deshmi pranohen vetem faturat
tatimore te shitjes, ku te shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara"
Per te permbushur kete kriter operatori ekonomik "Nazeri 2000" ka paraqitur :
1. Kontrate nr.1330/7 prot. date 09.05.2017 lidhur me Drejtorine Rajonale OSHEE Sh.a. Tirane.
2. Amendim i Kontrates nr.1330/7 prot., date 04.09.2017, lidhur me Drejtorine Rajonale OSHEE Sh.a.
Tirane.
3. Vertetim nr.3612/1 prot., date 03.05.2018, leshuar nga Drejtoria Rajonale OSHEE Sh.a. Tirane.
Ne Kontraten nr.1330/7 prot., date 09.05.2017, ne nenin 1 percaktohet se afati i vlefshmerise se kontrates
eshte 1 vjecare, nga data 09.05.2017 deri 08.05.2018. Te njejtin afat perfundimi ka edhe amendimi i
Kontrates date 04.09.2017. Gjithashtu edhe ne Vertetimin nr.3612/1 prot., date 03.05.2018 percaktohet i
njejti afat i vlefshmerise se kontrates dhe amendimit, pra 09.05.2017 deri 08.05.2018. Pra afati i
perfundimit te kontrates eshte data 08.05.2018. Per te provuar realizimin e kesaj kontrate operatori
ekonomik, sic theksuam, ka paraqitur Vertetimin nr.3612/1 prot., date 03.05.2018. Ky vertetim nuk provon
se kontrata eshte realizuar, pasi ai (vertetimi) eshte leshuar ne daten 03.05.2018, ne nje kohe qe kontrata
perfundon ne daten 08.05.2018, pra vertetimi eshte leshuar 5 dite para perfundimit te afatit te vlefshmerise
se kontrates. Fakti qe vertetimi eshte leshuar ne daten 03.05.2018, pra 5 dite para se Kontrata nr.1330/7
prot. Date 09.05.2017 te perfundonte, konfirmohet edhe nga vet ankuesi "Nazeri 2000" ne ankesen date
09.08.2019 te paraqitur prane Autoritetit Kontraktor. Kriteri i sipercituar formuluar sipas Dokumentave
Standarde te Tenderit, miratuar nga Agjencia e Prokurimit Publik sipas nenit 28 te VKM nr.914, date
29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", percakton qartesisht se, "Deshmi per
sherbime te meparshme te ngjashme ne nje vlere sa 40 % te vleres se fondit i Marrveshjes Kuader, te
kryera gjate tre viteve te fundit". Per permbushjen e ketij kriteri operatoret ekonomik pjesemarres kane
detyrimin te paraqesin akte qe provojne se Sherbimet e meparshme jane realizuar/kryer, ne menyre te
sukseshme ne 3 "element" thelbesor, qe jane;
1. ne afat (qe ne rastin konkret afati eshte 09.05.2017 - 08.05.2018),
2. ne vlere (40% e vleres se kontrates objekt prokurimi)
3. ne cilesi (sipas kushteve te kontrates nr. 1330/7 prot. date 09.05.2017).
Pra vetem plotesimi ne menyre kumultative i ketyre "elementeve" thelbesor, sjell permbushjen e
ketij kriteri. Ankuesi ka deshtuar per te paraqitur prova se sherbimi i ngjashem/ kontrata nr. 1330/7 prot.
date 09.05.2017, eshte permbushur edhe ne afat, pasi sic konstatuam me siper, vertetimi nr.3612/1 prot.
date 03.05.2018, leshuar nga Drejtoria Rajonale e OSHEE Tiane, eshte leshuar ne daten 03.05.2018, 5
dite para perfundimit te afatit te kontrates nr. 1330/7 prot., date 09.05.2017. Nga sa argumentuam
pretendimi i ankuesit nuk qendron dhe KVO ka gjykuar drejt qe e ka konsideruar te pavlefshme kontraten
e paraqitur.
Ne shtojcen 8, 2.3 "Kapaciteti Teknik" pika 7, eshte percaktuar si kriter:
"vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per tre muajt e fundit (Shkurt
2019 - Mars 2019 - Prill 2019), shoqeruar me liste pagesat e sigurimeve shoqerore (formularet E-sig 025
a) per kete periudhe, te konfirmuara elektronikisht nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet te
kete minimalisht 17 (shtatembedhjete) punonjes mesatarisht te siguruar (punonjes sherbimi, drejtuesin
teknik dhe administratorin)."
Per te permbushur kete kriter operatori ekonomik "Nazeri 2000" ka paraqitur liste pagesat e sigurimeve
shoqerore (formularet E-sig 025 a) e muajve Shkurt 2019, Mars 2019, Prill 2019, Maj 2019 dhe Qershor
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2019. Liste pagesat e muajve Shkurt 2019, Mars 2019 dhe Prill 2019, te paraqitura nga ky operator, nuk
jane te konfirmuara (vulosura) elektronikisht nga organet tatimore, sipas kerkeses ne kriterin e
sipercituar. Ju bejme me dije se sipas njoftimit te dates 27.05.2019 te Drejtorise se Pergjithshme te
Tatimeve liste pagesat e sigurimeve shoqerore (formularet E-sig 025 a) te konfirmuara elektronikisht
mund te terhiqen nepermjet portalit qeveritar e-albania. Liste pagesat e "terhequra" nga portali e-albani
ne krahun e majte (ne fleten e fundit te cdo liste pagese) kane vulen elektronike te organeve tatimore. Ky
sherbim, "terheqja" e listepagesave me vulen elektronike te organeve tatimore, ofrohet edhe per liste
pagesat e muajve para ketij njoftimi, pra edhe per listepagesat e muajve para dates 27.05.2019. Kjo
procedure prokurimi eshte publikuar ne daten 04.07.2019, pra pas daljes se njoftimit te Drejtorise
se Pergjithashme te Tatimeve date 27.05.2019, dhe referencat ne ankese per procedura prokurimi
te realizuara para dates 27.05.2019 apo edhe vendimarrje te KPP per keto procedura, nuk jane aktuale
per shkak te ndryshimeve te sipercituara ne "terheqjen" e listepagesave. Ne keto kushte edhe ky pretendim
i ankuesit "Nazeri 2000" nuk qendron. Bashkangjitur eshte njoftimi i Drejtorise se Pergjithshme te
tatimeve date 27.05.2019.
2. Lidhur me pretendimet e ankuesit "Nazeri 2000" ndaj ofertes se paraqitur nga operatori
ekonomik "Myrto Security", pasi verifikuam dokumentacionin e paraqitur ne oferte nga "Myrto Security",
rezulton se:
Oferta ekonomike e paraqitur nga "Myrto Security” ploteson te gjitha kerkesat ligjore sa i perket
elementeve konkret te percaktuara ne prevetiva (eskort Turni I dhe eskort Turni II). Elementet e kosto (paga
orare, shtesat per Turni II dhe sigurimet shoqerore) jane llogaritur sipas legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu
ne koston ditore te sherbimit jane llogaritur edhe shpenzime te tjera efektive sipas formularit te prevetivit.
Pra oferta eshte llogaritur sipas kerkesave te percaktuara ne Dokumentat e Tenderit.
Ne permbushje te kriterit te percaktuar ne Shtojcen 8, "Myrto Security" ka paraqitur ne oferte Vertetim
Performance nr.4899 prot. date 12.07.2019 per ushtrim te aktivitetit, nen-kategoria I.3.B. Ky vertetim
permban edhe listen emerore te punonjesve te sherbimit, ne te cilen eshte shenuar numri i certifikates dhe
data e leshimit te tyre. Sipas listes emerore "Myrto Security" ka 17 punonjes sherbimi te certifikuar,
nga te cilet 15 punonjes sherbimi i kane certifikatat brenda afatit 4-vjecar (te leshuara ne vitet 2016, 2017,
2018 dhe 2019). Pra pretendimi nuk qendron.
Sipas kerkeses se percaktuar ne piken 8, "Kapaciteti teknik" te Shtojces 8, "Myrto Security" ka paraqitur
ne oferte dokumentacionin e plote per 5 mjete te blinduara, konkretisht:
• Autorizim leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise (te leshuar ne vitin 2019)
• Certifikatat e pronesise se mjeteve
• Lejet e qarkullimit
• Policat e sigurimit te detyrueshem
• Certifikata e kolaudimit te mjeteve
• Taksat vjetore (te paguara)
Pra ka paraqitur gjithe dokumentacionin e kerkuar ne kete kriter.
"Myrto Security" ka paraqitur ne oferte Shtojcen "Deklarate Mbi Permbushjen e Kritereve te
Pergjithshme". Ne kete deklarate ka bere deklarimin sipas nenit 45/1 per shtetasin Hysni Myrtaj (Titullar
Subjekti I.3.A dhe I.3.B/administrator/ortak i vetem), shtetasin Skender Mehmeti (Drejtues Teknik),
shtetasin Artur Andoni (Drejtues Teknik I.3.B) dhe shtetasen Valentina Haxhi (eksperte kontabile e
miratuar). Keta shtetas jane te pasqyruar ne Ekstraktin e rregjistrimit dhe ate Historik te paraqitur nga ky
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operator ne oferte. Sa i perket shtetasve Vladimir Troka, Sali Caushi dhe Alfred Gjonce, keta shtetas sic
rezulton ne faqet nr.2 te Ekstraktit te Rregjistrit tregtar dhe atij Historik, rezulton se Drejtues Teknik te
"Myrto Security' jane shtetasit Skender Mehmeti dhe Artur Andoni. Shtetasit Vladimir Troka, Sali Caushi
dhe Alfred Gjonce, sipas Ekstraketeve te sipercituar (faqe nr.2) nuk jane Drejtues Teknik te "Myrto
Security", dhe ne daten 25.07.2019 jane hequr si drejtues teknik, fakt i cili konfirmohet nga ekstrakti
historik.
Per keto arsye ankesa e operatorit ekonomik edhe per kete pike nuk qendron.”
II.5. Në datën 21.08.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke parashtruar 6 pretendimet e para, referuar ankesës në AK.
II.6. Në datën 28.08.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1422/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1577/1 prot., datë 27.08.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k se:
“[…]Nuk keni paraqitur sherbime te ngjashme te realizuara, pika 1, “Kapaciteti Teknik” e Shtojces 8”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën nr. 8, “Kapaciteti teknik”, pika 1 e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
1. “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40 % të vlerës se fondit i
Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.
i. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
ii. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm
faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”
III.1.2.Nga verfikimi i kryer në SPE, në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik ankimues
“Nazeri 2000” sh.p.k, ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë vijon :
-

Vërtetim për realizim kontrate, me nr. 3612/1 prot., datë 03.05.2018, lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tiranë / OSHEE sh.a për kontratën nr. 1330/7 prot., datë 09.05.2017, me objekt :
“Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të OSHEE sha/Drejtoria Rajonale Tiranë”, në vlerën
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-

-

30.880.160,88 lekë pa tvsh dhe amendimin e kontratës nr. 1330/7 prot., datë 09.05.2017, në
vlerën 2.825.101,08 lekë pa tvsh.
Kontratë shërbimi nr. 1330/7 prot., datë 09.05.207, lidhur ndërmjet Drejtoria Rajonale
Tiranë/OSHEE sh.a dhe operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., për një periudhë 1 vjecare,
me objekt “Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të OSHEE sha/Drejtoria Rajonale Tiranë”.
Vlera e përgjithshme e kontratës është 30.880.160,88 lekë pa TVSH.
Amendim i kontratës nr. 1330/7 prot.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do
të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;”
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 nenin 28, pika 3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar parashikohet se “3.Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor
kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast,
vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën
e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me
sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara.”
III.1.5. KPP thekson se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion të realizimit me sukses të kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti
kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur
nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat
që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në këto
kushte, KPP gjykon se, me dokumentacionin e paraqitur, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
vërteton se plotëson kërkesat për kualifikim, për përvojë të suksesshme, pasi dokumentacioni i paraqitur
prej tij vërteton se janë realizuar shërbime të ngjashme me objektin e prokurimit brenda tre viteve të
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fundit, nga data e hapjes së ofertave. Akoma më tej vlera e përvojës së ngjashme të paraqitur nga shoqëria
“Nazeri 2000” sh.p.k., jo vetëm përmbush vlerën e kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor por e
tejkalojnë disa herë atë. Sikundër cituar edhe më lart, kërkesa e autoritetit kontraktor dhe neni 28 pika 3
e VKM përcakton shumë qartë dhe shprehimisht se në në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me
sektorin publik, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik
ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, kërkesë e cila është
plotësuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga OSHEE
sha/Drejtoria Rajonale Tiranë”. Me anë të dokumentacionit ofertuesit duhet të dëshmojnë se kanë
realizuar me sukses shërbime të përfunduara brenda 3 viteve të fundit, kusht i cili rezulton i plotësuar
nga ana e ankimuesit. Për më tepër është paraqitur kontrata e shërbimit nr. 1330/7 prot., datë 09.05.207,
lidhur ndërmjet Drejtoria Rajonale Tiranë/OSHEE sh.a dhe operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
për një periudhë 1 vjecare, me objekt “Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të OSHEE
sha/Drejtoria Rajonale Tiranë”, vlera e përgjithshme e së cilës është 30.880.160,88 lekë pa TVSH si dhe
amendimi i kontratës nr. 1330/7 prot. KPP gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në SPE,
ankimuesi ka vërtetuar se ka kryer me sukses, shërbime të ngjashme mbi vlerën e kërkuar nga autoriteti
kontraktor, ( 40 % të vlerës së fondit limit të kontratës së prokuruar).
Sa më sipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se: “Nuk ploteson
piken 7, “Kapaciteti Teknik” te Shtojces 8, pasi Liste pagesat e muajve Shkurt 2019, Mars 2019 dhe Prill
2019 nuk jane te konfirmuara/vulosura elektronikisht nga organet tatimore”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën nr. 8, “Kapaciteti teknik”, pika 7 e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
“Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
(Shkurt 2019-Mars 2019-Prill 2019), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët
E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara elektronikisht nga organet tatimore. Operatori
ekonomik duhet të ketë minimalisht 17 (shtatembedhjete) punonjës mesatarisht te siguruar (punonjes
sherbimi, drejtuesin teknik dhe administratorin).”
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik “Nazeri
2000” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Vërtetim (Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për Tatimpaguesin E-SIG
02/a) për periudhën 07/2016-05/2019 nga ku rezulton me një numër punonjësish mbi 500 për
cdo muaj.
Listpagesat për periudhën Shkurt 2019 –Prill 2019 të gjeneruara nga Sistemi i online i Drejtorisë
së Përgjithshme të Tatimeve;

III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do
të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
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kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;”
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.2.4. Në nenin 65 pika 6 e Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore”, i ndryshuar, i
cili parashikohet se: “[...] Këshilli i Ministrave përcakton afatet kohore për dorëzimin e deklaratave
tatimore e të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike.[…]”
Në njoftimin e datës 14.01.2013 të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndër të tjera përcaktohet
se “Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i listëpagesave E-Sig 025 dhe
Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve E-Sig027 do të kryhen vetëm në mënyrë elektronike”
Në VKM nr. 922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të
dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, neni 1, pika “xii” parashikohet se:
“Dorëzimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave tatimore dhe të
dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat nënkuptohen: xii) deklarata “Listëpagesë
e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi.”.
Gjithashtu në Nenin 2 të VKM 922/2014 parashikohet se “Çdo tatimpagues është i detyruar të bëjë
dorëzimin e deklaratave dhe dokumenteve tatimore, të parashikuara në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës
1, të këtij vendimi, vetëm nëpërmjet formes elektronike, duke filluar nga data 1 janar 2015, sipas afateve
ligjore të përcaktuara dhe formës së deklaratës apo të dokumentit të miratuar me udhëzim të ministrit të
Financave.”
III.2.5. Referuar sa më sipër KPP gjykon se pretendimi i autoritetit kontraktor se listëpagesat e paraqitura
nga operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk jane te konfirmuara/vulosura elektronikisht
nga organet tatimore nuk qendron pasi, referuar dispozitës ligjore të sipërcituar, si dhe praktikës tashmë
të konsoliduar të Komisionit të Prokurimit Publik në vendime analoge , deklarimi i listëpagesave E-sig
025 kryhet vetëm në mënyrë elektronike. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
ankimues ka përmbushur të gjithë detyrimet ligjore për paraqitjen e listëpagesave për periudhën e kërkuar
nga autoriteti kontraktor. K.P.P gjykon se operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar listëpagesat për
periudhën e kërkuar Shkurt 2019 –Prill 2019 në përputhje me kërkesat e VKM nr. 922, datë 29.12.2014
“Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm
nëpërmjet formës elektronike”. Kuadri ligjor i mësipërm parashikon se dorëzimi i dokumenteve tatimorë
( përfshirë edhe listëpagesat) dorëzohen vetëm në formë elektronike. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga kuadri ligjor
në fuqi, (në rastin konkret detyrimet tatimore) vetëm në përputhje me kërkesat e këtij të fundit. Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E pala ankimuese ka
përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se: “autoriteti duhet te
skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka parashikuar shpenzimet per pagen baze sipas
VKM Nr. 809, date 26.12.2018, "Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ligjit Nr.
75/2014 date 10.07.2014 "Per Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike", shtesat e turnit te II sipas
nenit 81 te Kodit te Punes dhe Shpenzimet per Sigurimet Shoqerore e Shendetesore sipas VKM Nr.1114,
Date 30.07.2008, i ndryshuar per disa ceshtje ne zbatim te ligjeve Nr.7703, date 11.05.1993, ligjin
Nr.9136, date 11.9.2003 "Per Mbledhjen e Kontributeve te Detyrueshme te Sigurimeve Shoqerore dhe
Shendetesore”, dhe sipas percaktimeve te AK te Shtojca 1, Sqarime per oferten, ku ka kerkuar ne
preventivin e paraqitur te perfshihen: "Ne cmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet
fiskale qe parashikon kuadri ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per
sherbimin e shoqerimit te vlerave monetare." Si dhe ka shtuar te pika 6 se: "Cdo oferte e paraqitur
nga operatoret ekonomike, ku zerat e kostos ne plotesimin e preventivit (si psh: paga baze shtesat mbi
page, sigurimet shoqerore e shendetesore,) rezultojne te jene nen kufirin minimal ligjor te lejuar, do te
skualifikohen." Konkretisht oferta duhet te ishte perllogaritur:
Paga minimale: per nje punonjes sherbimi ne baze te VKM Nr. 809, date 26.12.2018, "Per
percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ne baze te ligjit Nr. 75/2014 date 10.07.2014 "Per
Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike" llogaritet ne vleren: 39 000 leke ne muaj /174 ore pune ne muaj
= 224.13 leke/ora sipas te njejtes llogaritje te perdorur ne rekomandimin e APP dhe KPP nr 15166
prot date 20.12.2017. Pra, Turni i I-re: Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26
leke x 3 punonjes sherbimi qe kerkohet = 1,344. 78 leke X 16.7 % = 224.57 leke per Sigurimet
shoqerore. Atehere: 1,344.78 leke per 3 punonjes + 224.57 leke per sigurimet shoqerore = 1,569.35
leke per 3 punonjes ne dite X 8 arka = 12,554.8 leke per 8 arka ne dite X 24 muaj qe kerkohet sherbimi
= 7,870,353.02 leke ne total per turnin e I per 24 muaj.
Per Turnin e II-te:, Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26 leke x 3 punonjes
slierbimi = 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite.
Shtesat e turnit te dyte: bazuar ne nenin 81 te Kodit te Punes legjislacionin ne fuqi, sipas se ciles
"Cdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se
20%, te llogaritura ne vleren 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite X 20% = 268.95 leke/dite per
shtesat e turnin te dyte: Atehere 1,344.78 leke per 3 punonjes + 268.95 leke shtesat e turnit te II
X 16.7 % = 269.49 leke shpenzimet per Sigurimet shoqerore = 1,883.22 per 3 punonjes ne dite X 3
arka = 5,649.66 leke X 24 muaj qe kerkohet sherbimi = 3,541,658.86 leke ne total per turnin e II per
24 muaj.
Ne total oferta perllogaritet: 7,870,353.02 leke per turnin e I per 24 muaj + 3,541,658.86 leke per
turnin e II per 24 muaj = 11,412,011.88 leke per 24 muaj. Te njejtin qendrim mban dhe KPP ne vendime
te ndryshme.
Per sa me siper autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine Myrto Security, pasi oferta e paraqitur nuk
eshte dhene ne perputhje me dispozitat ligjore dhe sherbimin e kerkuar nga AK", Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
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nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,
vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.3.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë
oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të
vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me
shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të veçantë të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për
kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku do
të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit
të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj”.
III.3.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në
përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e
fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me
nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e
mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni
i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të
argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të
ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.
III.3.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga
ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me
nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin sipas
legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura nga operatorët
ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat të cilat fillimisht
plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale, ekonomiko – financiare
(kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të ulët pas përllogaritjeve të kryera
në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe në dokumentat
standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të ofertave të
një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe
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sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, pra verifikon
ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
III.3.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e caktuar
në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave të
papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të ulëta.
Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e argumentimit
dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e dokumentuar,
argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e veçantë të ofertës në përputhje
me kërkesat e nenit 56 të LPP.
Në rast se një ofertë ekonomike, autoritetit kontraktor do t’i rezultojë anomalisht e ulët, atëherë
legjislacioni për prokurimin publik ka përcaktuar mënyrën se si ky i fundit mund të mbrohet nga një
ofertë e tillë dhe konkretisht duke i kërkuar operatorit ekonomik, përpara se të vazhdojë me procesin e
vlerësimit të ofertave, të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elementë të
veçantë të ofertës për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për
kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku do
të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit
të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi, edhe në
rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët në rast se një
ofertë rezulton e tillë.
III.3.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike,
nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së këtij shërbimi, bazuar
në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe përmasat e objektit të prokurimit,
ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të gjithë elementët ligjorë që përbëjnë një
kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e veçantë të kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti
kontraktor do të gjykojë ofertën e paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë
strikt vendimit të autoritetit kontraktor, mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka
kryer vlerësimin e ofertave duke konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një
preventive apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
III.3.7. Komisioni i Prokurimit Publik argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit të
prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve procedural sigurimin
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e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit.
Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni i
Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të kërkuar
(në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe si i tillë ai ka
një pozitë të veçantë dhe është përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të kontratës sipas
legjislacionit në fuqi, kjo bazuar në nenin 62 të LPP “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës”, ku
përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentet e tenderit organin ose organet, nga
të cilët kandidati ose ofertuesi mund të marrë informacionin e duhur për detyrimet fiskale, për
mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e punës, që janë në fuqi në Shqipëri ose
në rajonin apo njësinë vendore ku do të zbatohet kontrata.
2. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë parasysh
detyrimet, që shoqërojnë zbatimin e kontratës, siç është vendosur nga organet kompetente, në përputhje
me pikën 1 të këtij neni.
3. Detyrimet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe kushtet e parashikuara në nenin 46 të këtij
ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo shmangie nga këto kushte
apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të kontratës,
është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit të
ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për qëllim që
nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç edhe në rastin e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga minimale, e cila në rastet kur
autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto apo kur oferta nuk konstatohet të
rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli edhe nga ana e Komisionit të Prokurimit
Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin dhe monitorimin e respektimit të legjislacionit në
lidhje me pagën minimale të punonjësve në shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse, apo në
rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij karakteri që të
konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në mirëpërdorimin e fondeve
publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, por
bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor
duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të
këtij ligji.
III.3.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike”,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
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FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
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 APPse
***
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
3
4
5
Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njesia

Sasia

Çmimi Njësi /
dite

Afati i
perllogaritur
ne dite

1.
2

Vlera per nje Eskort Turni I
dite
1
Vlera per nje Eskort Turni II
dite
1
Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
Sqarime per oferten:
1.
Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e shoqerimit
te vlerave monetare.
2.
Analiza e kostos:
Turni I
Kosto Sherbim Shoqerimi ( nga e hena ne
te shtune)
A. Paga baze
Paga baze ore
Ore ne dite 2 (dy)
Kosto per rruge per 3
punonjes
Kosto shtese per Turni II/ore
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Sigurimet shoqerore
B.Total shum
Fitim dhe shpenzime admin
C.Total shum
Totali A+B+C (turni I)
Shoqerim per 8 arka/KNK/dite
Shoqerim per 24 muaj
Turni II
Kosto Sherbim Shoqerimi ( nga e hena ne
te shtune)
A. Paga baze

3.
4.

5.
6.

7.

Paga baze ore
Ore ne dite 2 (dy)
Kosto per rruge per 3
punonjes
Kosto shtese per Turni II/ore
Sigurimet shoqerore
Total shum
Fitim dhe shpenzime admin
Total shum
Totali A+B+C (turni II)
Shoqerim per 3arka/KNK/dite
Shoqerim per 24 muaj
Totali (Turni I+II)
Afatet e ekzekutimit: 24 muaj nga lidhja e kontrates
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 Eskort(turni I+II) te llogaritet me 3
punonjes.
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)

III.3.9. Në Shtojcën 11 ”Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit është
përcaktuar:
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet:
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Objekti: “Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 24 muaj
Vendndodhja e sherbimit:Sipas Shtojce 12
Numri i
Turnet
Numri i rojeve
Afati i levrimit
te nevojshme
Eskortave
per 1 eskort
24 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
8
3
I
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 24 muaj.
24 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
3
II
3
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 24 muaj.
Koha maksimale e procesit te shoqerimit te vlerave monetare per te dyja Turnet do te jetë 2 (dy)
ore.Koha orare e shoqerimit të vlerave monetare do të jetë :
o Turni i parë nga ora 15:00-17:00
o Turni i dytë nga ora 20:00-22:00
III.3.10. Në shtojcën 12 “Termat e referencës” është parashikuar:
 Shoqerimi i sigurte i punonjesve (arketareve) nga filialet e OSHEE sh.a drejt filialeve te bankave
respektive sipas zgjedhjes së OSHEE sh.a.
 Punonjësi i OSHEE sh.a (arketari/rja) duhet te shoqerohet nga 3(tre) roje të armatosur.
 Rojat duhet te jene te pajisura me armatim sipas ligjeve në fuqi.
 Shoqërimi duhet te kryhet nga një mjet i kompanisë së shoqerimit, mjeti duhet te jete i loguar,ne
gjendje te rregullt teknike dhe dokumentare te kryeje shoqerimin e vlerave monetare.
 Shoqerimi i vlerave monetare do te kryhet nje (Gramsh KNK, Peqin KNK, Perrenjas KNK, Cerrik
KNK dhe Belsh Arka) dhe dy here ne dite (Elbasan KNK, Elbasan KNK 1, Librazhd KNK), sipas
instruksioneve te personave pergjegjes te OSHEE sh.a dhe sipas grafikut te percaktuar ne tabelat
e meposhteme.
 Distanca qe duhet te mbulohet nga kompania e shoqerimit, nga KNK/Arka deri ne filialin me te
afert te bankes.
 Koha maksimale e procesit te shoqerimit te vlerave monetare do te jetë 2(dy) ore. Koha orare e
shoqerimit të vlerave monetare do të jetë :
o Turni i parë nga ora 15:00-17:00
o Turni i dytë nga ora 20:00-22:00
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Sherbimi i shoqerimit te vlerave monetare do te kryhet me 5 Grupe Shoqerimi (Eskorta). Grupet
e Shoqerimit do te paraqiten prane KNK/Arke (sipas Grafikut te meposhtem) ne oren 15°° gjate
Turni I dhe 20°° Turni II. Kohezgjatja e Sherbimit perfshine :
1. paraqitjen e Grupeve te Shoqerimit ne orarin e percaktuar,
2. pritja e perfundimit nga arketaret e procesit perpunimit te veprimeve te arkes,
3. shoqerimi i arketareve nga KNK deri ne mjetin e blinduar,
4. shoqerimi te vlerave monetare nga KNK/Arka me destinacion Deget e Bankes se nivelit te
dyte,
5. shoqerimi i arketereve nga mjeti i blinduar ne degen e Bankes se nivelit te dyte dhe deri ne
perfundimin e procesit te depozitimit te vlerave monetare nga arketaret ne Bank.
6. Të gjithë punonjësit e ofruesit të shërbimit të kërkuar duhet të jenë të pajisur me uniformen dhe
të gjitha materialet e nevojshme llogjistike sipas ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike" të publikuar ne fletoren zyrtare date 08.08.2014, Udhezimi i Ministrit te
Brendshem nr.130, date 05.03.2018, dhe në aktet e tjera nënligjore.
Shpërndarja: Shërbimi i shoqerimit te vlerave monetare do te kryhet me eskortat, destinacionet dhe ne
Turnet sipas Tabeles se meposhteme:
Grupi
Shoqeri
mit
(Eskorta)
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4
Nr.5

Orari i
sherbimit
Turni I
15°°–
17°°

15°°–
17°°

15°°–
17°°

15°°–
17°°
15°°–
17°°

Orari i
sherbim
it Turni
II
20°°22°°

-

20°°22°°

-

Vendi
sherbimi
Turni I

Grafiku i levizjes

Vendi
sherbimi
Turni II

Grafiku i
levizjes

Elbasan
KNK,
Peqin
KNK

Elbasan KNK –
Bank,

Elbasan
KNK,
Elbasan
KNK 1

Elbasan
KNK –
Elbasan
KNK1 –
Bank
-

Elbasan
KNK 1,

Elbasan – Peqin
KNK - Bank
Elbasan KNK –
Bank,

Cerrik
KNK
Librazhd
KNK,

Elbasan – Cerrik
KNK - Bank
Librazhd KNK Bank,

Perrenjas
KNK

Librazhd Perrenjas KNK Bank
Gramsh KNK Bank
Belsh Arka Bank

Gramsh
KNK
Belsh
Arka

-

Librazhd
KNK

Librazhd
KNK Bank

-

-

-

-
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Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sipas tabeles se meposhteme.
Nr
Zona
Pershkrimi i qendres KNK

Totali
Turni I Turni II

1 Zona Elbasan Belsh arka

Po

2

Cerrik KNK

Po

3

Gramsh KNK

PO

4

Librazhd KNK

PO

5

Prrenjas KNK

PO

6

Peqin KNK

PO

7

Elbasan KNK

PO

Po

8

Elbasan KNK 1

PO

Po

PO

III.3.11. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur;
Formularin e Ofertës
Analizë kosto
III.3.12. 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 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”. 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.
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.
Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga ankimuesi, ofertën e paraqitur
nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk, dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor,
si dhe nga shqyrtimi i elementëve bazë (pagë bazë dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën
16,7%) – elementë këta të cilat përbëjnë analizën e kostos ligjore; gjykon se operatori ekonomik i
mësipërcituar ka ofertuar në koston e lejuar ligjore, pasi ka përllogaritur ofertën ekonomike në përputhje
me kërkesat e autoritetit për shoqerimin e vlerave monetare si më sipër cituar. Në këto kushte oferta e
tij ekonomike mjafton për të përmbushur shërbimin e kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor për ruajtjen
dhe shoqërimin e vlerave monetare të OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan.
Komisioni sqaron se është detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që oferta e paraqitur prej
tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga AK me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme.
Në rastin në fjalë, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk, përmbush kërkesat e autoritetit kontraktor
për një ofertë të suksesshme.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
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III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., se: “autoriteti
duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka plotesuar kerkesen e dhene ne DT,
2.3. Kapaciteti teknik, pika 5, pasi ne vertetimin e paraqitur, i leshuar nga Drejtoria Vendore e
Policise Elbasan nuk eshte pasqyruar lista emerore e punonjesve me numrin dhe daten e leshimit te
certificates per secilin”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë”,
pika 4, është kërkuar si vijon:
1. Çertifikatë e “Punonjësit të Sherbimit”, nënkategoria I.3.B ose Vertetime nga Drejtoria e Policise
se Qarkut ku te jepet informacion lidhur me numrin dhe daten e leshimit te certificates per secilin
punonjes sherbimi ku te vertetohet numri për jo me pak se 15 (pesembedhjete) punonjes sherbimi,
certifikuar nga Drejtoria Vendore e Policise Elbasan
Gjithashtu në “Kapaciteti teknik”, pika 5, gërma “a”, autoritetit kontraktor ka përcaktuar:
“Operatori ekonomik te paraqesë vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policise Elbasan, leshuar ne
vitin 2019, ne te cilen pasqyrohet informacioni i mëposhtëm :
a. Për numrin e punonjesve të shërbimit të çertifikuar per jo më pak se 15 (pesembedhjete) punonjës
shërbimi, nenkategoria I.3.B ose Vertetime nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku te jepet
informacion lidhur me numrin dhe daten e leshimit te certificates per secilin punonjes sherbimi
shoqëruar me listen emërore të tyre.
III.4.2. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur shkresën Nr. 4899 prot, datë
12.07.2019, me objekt: “Performanca e subjektit sh.p.s.f “Myrto Security””, lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Elbasan, për shoqërinë “Myrto Security” shpk.
III.4.3. Në nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1 dhe 2 e Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet 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 prokurohet dhe jodiskriminuese:
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë
pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe
standardet për menaxhimin e mjedisit.. […]”
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.4.4. Në nenin 28 “Kontrata e Shërbimeve” pika 5, e VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “[…]Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe/ose
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b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët
e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të
tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit;dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
d) “Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë
disponueshërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë”33.. […]”.
III.4.5. Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Myrto Security”
sh.p.k është në kushtet e përmbushjes së kritereve të kualifikimit të përcaktuara nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit. Autoriteti kontraktor shprehimisht ka kërkuar që ofertuesi të paraqesë një
vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policise Elbasan, leshuar ne vitin 2019, ne te cilen pasqyrohet
informacioni i mëposhtëm: Për numrin e punonjesve të shërbimit të çertifikuar per jo më pak se 15
(pesembedhjete) punonjës shërbimi, nenkategoria I.3.B ose Vertetime nga Drejtoria e Policise se Qarkut
ku te jepet informacion lidhur me numrin dhe daten e leshimit te certificates per secilin punonjes sherbimi
shoqëruar me listen emërore të tyre. Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Elbasan i paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k në funksion të përmbushjes së kriterit sa më sipër,
përmban të dhëna lidhur me numrin e certifikatës së punonjësve të shërbimit të listuar, datën e
çertifikimit (datën e lëshimit), si edhe listen emërore të tyre, në përputhje me kërkesat e auytoritetit
kontraktor për numrin e punonjësve kategoria 1.3.A dhe vlefshmërinë e tyre. Komisioni gjykon se është
detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e
vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato. Komisioni
gjykon se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor në
dokumentat e tenderit e si rrjedhim konsiderohet i vlefshëm në këtë procedurë prokurimi.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., se: “autoriteti
duhet te skualifikoje shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka plotesuar kerkesen e dhene ne DT
2.3. Kapaciteti teknik, pika 8, pasi automjetet e blinduar te paraqitura nuk jane ne zbatim te Udhezimit
Nr. 130 date 05.03.2018 te Ministrit te Brendshem "Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise
Fizike", automjetet e blinduar per kategori BR-3 duhet te jene sipas standardeve Evropiane EN 1063,
EN 1522, EN 1523, ku ky percaktim duhet te jete i pasqyruar ne Autorizimin e leshuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Policise” dhe “autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine Myrto Security, pasi nuk
ploteson kerkesen e dhene ne DT 2.3.Kapaciteti teknik pika 8, pasi siguracioni, akt kolaudimi per
automjetet dhe mjetet e blinduara si dhe Autorizimi i leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise
nuk jane te vlefshem. Gjithashtu ne lejet e qarkullimit te mjeteve te paraqitura nga ana e Operatorit
Ekonomik Myrto, nuk cilesohet se mjeti eshte i blinduar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 8 të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
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Operatori ekonomik duhet të disponoje të paktën 7 (shtate) automjete, nga te cilat 5 (pese) mjete të
blindura me norme blindimi minimalisht BR-3, ne pronesi dhe 2 (dy) automjete në pronësi apo të marra
me qera të vërtetuara, si meposhte:
 Pronësia e automjeteve te vertetohet duke paraqitur, lejen e qarkullimit te tyre, siguracion te
vlefshem, akt kolaudimi te vlefshem. Per mjete e blindura duhet te veç dokumentave te cituara
mesiper edhe Autorizim perkates, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise.
 Marrja me qira ose huaperdorja e automjeteve te mesiperme, do te pranohet vetem nese
kontrata/t e qiramarrjes ose te huaperdorjes jane te lidhura para noterit, me afat vlefshmerie
brenda afatit te zbatimit te kontrates per kete sherbim dhe te shoqeruara me dokumentacion (lejen
e qarkullimit te tyre, siguracion te vlefshem, akt kolaudimi te vlefshem)
III.5.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik “Myrto
Security” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

-

-

Leje qarkulllimi i mjetit me targa AA927SY, Certifikatë e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë
Sigurimi, certifikatë e kontrollit teknik, taksat vjetor, Autorizim Nr.39/1 prot datë 22.02.2019
lëshuar nga DPPSH për përdorim automjeti të blinduar me targë AA 927SY për shoqërinë Myrto
Security shpk
Leje qarkulllimi i mjetit me targa AA928SY, Certifikatë e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë
Sigurimi, certifikatë e kontrollit teknik, taksat vjetor, Autorizim Nr.38/3 prot datë 22.02.2019
lëshuar nga DPPSH për përdorim automjeti të blinduar me targë AA 928SY për shoqërinë Myrto
Security shpk
Leje qarkulllimi i mjetit me targa AA894 SY, Certifikatë e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë
Sigurimi, certifikatë e kontrollit teknik, taksat vjetor, Autorizim Nr.40/1 prot datë 25.02.2019
lëshuar nga DPPSH për përdorim automjeti të blinduar me targë AA 894SY për shoqërinë Myrto
Security shpk
Leje qarkulllimi i mjetit me targa AA099 XF, Certifikatë e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë
Sigurimi, certifikatë e kontrollit teknik, taksat vjetor, Autorizim Nr.1051 prot datë 27.06.2019
lëshuar nga DPPSH për përdorim automjeti të blinduar me targë AA099 XF për shoqërinë Myrto
Security shpk
Leje qarkulllimi i mjetit me targa AA062 HO, Certifikatë e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë
Sigurimi, certifikatë e kontrollit teknik, taksat vjetor, Autorizim Nr.255/1 prot datë 27.06.2019
lëshuar nga DPPSH për përdorim automjeti të blinduar me targë AA062 HO për shoqërinë Myrto
Security shpk

III.5.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do
të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;”
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Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një 7 ofertë të vlefshme,
vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.5.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 2 dhe 5 përcaktohet se:
2. “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore;
dhe /ose b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale,
kur kanë të tilla;
dhe/ose c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.5.5. KPP pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar në SPE konstaton se operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk ka paraqitur dokumentacion me anë të të cilit provon se disponon 5 automjete të
blinduara në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor si më sipr cituar. Lidhur me pretendimin e
ankimuesit se automjetet e blinduar te paraqitura nuk jane ne zbatim te Udhezimit Nr. 130 date
05.03.2018 te Ministrit te Brendshem "Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise Fizike",
automjetet e blinduar per kategori BR-3 duhet te jene sipas standardeve Evropiane EN 1063, EN 1522,
EN 1523, rezulton se autorizimet e lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit autorizojnë
shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k të përdorë automjetet e blinduara, duke i mbështetur këto autorizime
në legjislacionin në fuqi për SH.P.S.F-të, përfshirë këtu edhe Udhezimin Nr. 130 date 05.03.2018 te
Ministrit te Brendshem "Per Funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise Fizike". Gjithashtu rezulton se
në kriteret kualifikuese nuk është parashikuar ndonjë kërkesë lidhur me standarded EN 1063, EN 1522,
EN 1523, që të përbënte detyrim për tu përmbushur nga ofertuesit. Sqarojmë se është Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit organi i cili lejon përdorimin e automjeteve të blinduara nga shoqëritë
SH.P.S.F, pasi këto të fundit të kenë përmbushur të gjithë kërkesat dhe kushtet e domosdoshme sic
parashikohet në legjislacionin në fuqi.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit se siguracioni, akt kolaudimi per automjetet dhe mjetet e blinduara
si dhe Autorizimi i leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise nuk jane te vlefshem, rezulton se
dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria “Myrto Security” sh.p.k si më sipër cituar, është I vlefshmëm
referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit.
Pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
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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 dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën
e prokurimit me Nr.REF-29262-07-03-2019, me objekt: “Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave
monetare” – Marreveshje Kuader”, me fond limit 13.200.569,38 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten
03.08.2019 nga autoriteti kontraktor OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k, duke e kualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1422 Protokolli,
Datë 21.08.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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MENDIM KUNDËR
Mendim kundër i anëtarëve të Komisionit të Prokurimit Publik znj. Vilma Zhupaj (Anëtar) dhe znj.
Lindita Skeja (Anëtar), në lidhje me vendimin e shumicës.
Si anëtarë të KPP shprehim mendimin kundër arsyetimit të vendimit e rrjedhimisht dhe të dispozitivit të
tij përsa i përket ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., konkretisht nuk jemi
dakord me arsyetimin në pikën III.3, si dhe dispozitivin e vendimit për sa i përket çështjes me objekt:
“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me skualifikimin e shoqërisë
“Nazeri 2000” sh.p.k në procedurën e prokurimit me Nr.REF-29262-07-03-2019, me objekt: “Ruajtja
dhe shoqerimi i vlerave monetare” – Marreveshje Kuader”, me fond limit 13.200.569,38 lekë pa tvsh,
zhvilluar ne daten 03.08.2019 nga autoriteti kontraktor OSHEE-sha/Drejtoria Rajonale Elbasan dhe
shfuqizim i vendimit të KVO-së për kualifikimin e shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k”.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyetojmë:
I. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se: “autoriteti duhet te skualifikoje
shoqerine "Myrto Security", pasi nuk ka parashikuar shpenzimet per pagen baze sipas VKM Nr. 809,
date 26.12.2018, "Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ligjit Nr. 75/2014 date
10.07.2014 "Per Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike", shtesat e turnit te II sipas nenit 81 te Kodit
te Punes dhe Shpenzimet per Sigurimet Shoqerore e Shendetesore sipas VKM Nr.1114, Date 30.07.2008,
i ndryshuar per disa ceshtje ne zbatim te ligjeve Nr.7703, date 11.05.1993, ligjin Nr.9136, date 11.9.2003
"Per Mbledhjen e Kontributeve te Detyrueshme te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore”, dhe sipas
percaktimeve te AK te Shtojca 1, Sqarime per oferten, ku ka kerkuar ne preventivin e paraqitur te
perfshihen: "Ne cmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e shoqerimit te vlerave
monetare." Si dhe ka shtuar te pika 6 se: "Cdo oferte e paraqitur nga operatoret ekonomike, ku
zerat e kostos ne plotesimin e preventivit (si psh: paga baze shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e
shendetesore,) rezultojne te jene nen kufirin minimal ligjor te lejuar, do te skualifikohen." Konkretisht
oferta duhet te ishte perllogaritur:
Paga minimale: per nje punonjes sherbimi ne baze te VKM Nr. 809, date 26.12.2018, "Per
percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ne baze te ligjit Nr. 75/2014 date 10.07.2014 "Per
Sherbimin Privat Te Sigurise Fizike" llogaritet ne vleren: 39 000 leke ne muaj /174 ore pune ne muaj
= 224.13 leke/ora sipas te njejtes llogaritje te perdorur ne rekomandimin e APP dhe KPP nr 15166
prot date 20.12.2017. Pra, Turni i I-re: Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26
leke x 3 punonjes sherbimi qe kerkohet = 1,344. 78 leke X 16.7 % = 224.57 leke per Sigurimet
shoqerore. Atehere: 1,344.78 leke per 3 punonjes + 224.57 leke per sigurimet shoqerore = 1,569.35
leke per 3 punonjes ne dite X 8 arka = 12,554.8 leke per 8 arka ne dite X 24 muaj qe kerkohet sherbimi
= 7,870,353.02 leke ne total per turnin e I per 24 muaj.
Per Turnin e II-te:, Paga baze 224.13 leke/ora x 2 ore ne dite sherbim = 448.26 leke x 3 punonjes
slierbimi = 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite.
26

Shtesat e turnit te dyte: bazuar ne nenin 81 te Kodit te Punes legjislacionin ne fuqi, sipas se ciles
"Cdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se
20%, te llogaritura ne vleren 1,344.78 leke per 3 punonjes ne dite X 20% = 268.95 leke/dite per
shtesat e turnin te dyte: Atehere 1,344.78 leke per 3 punonjes + 268.95 leke shtesat e turnit te II
X 16.7 % = 269.49 leke shpenzimet per Sigurimet shoqerore = 1,883.22 per 3 punonjes ne dite X 3
arka = 5,649.66 leke X 24 muaj qe kerkohet sherbimi = 3,541,658.86 leke ne total per turnin e II per
24 muaj.
Ne total oferta perllogaritet: 7,870,353.02 leke per turnin e I per 24 muaj + 3,541,658.86 leke per
turnin e II per 24 muaj = 11,412,011.88 leke per 24 muaj. Te njejtin qendrim mban dhe KPP ne vendime
te ndryshme.
Per sa me siper autoriteti duhet te skualifikoje shoqerine Myrto Security, pasi oferta e paraqitur nuk
eshte dhene ne perputhje me dispozitat ligjore dhe sherbimin e kerkuar nga AK", vërejmë se:
I.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….”.
I.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”.
I.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
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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”.
I.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, gjykojmë 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.
I.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
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vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët në rast se një
ofertë rezulton e tillë.
I.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 i qëndron 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.
I.7. Argumentojmë se ky qëndrim 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 i rishikon ato administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, sqarojmë 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, sqarojmë 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.
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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.
I.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike”, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar:
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
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 APPse
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
3.
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
4.
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1
Nr

2
Përshkrimi i Shërbimeve

3
Njesia

Sasia

1.

Vlera per nje Eskort Turni I

dite

1

2

Vlera per nje Eskort Turni II

dite

1

4

5

Çmimi Njësi /
dite

Afati i
perllogaritur
ne dite

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
Sqarime per oferten:
8.
Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e shoqerimit
te vlerave monetare.
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9.

Analiza e kostos:
Turni I
Kosto Sherbim Shoqerimi ( nga e hena ne te
shtune)
A. Paga baze
Paga baze ore
Ore ne dite 2 (dy)
Kosto per rruge per 3 punonjes
Kosto shtese per Turni II/ore
Sigurimet shoqerore
B.Total shum
Fitim dhe shpenzime admin
C.Total shum
Totali A+B+C (turni I)
Shoqerim per 8 arka/KNK/dite
Shoqerim per 24 muaj
Turni II
Kosto Sherbim Shoqerimi ( nga e hena ne te
shtune)
A. Paga baze
Paga baze ore
Ore ne dite 2 (dy)
Kosto per rruge per 3 punonjes
Kosto shtese per Turni II/ore
Sigurimet shoqerore
Total shum
Fitim dhe shpenzime admin
Total shum
Totali A+B+C (turni II)
Shoqerim per 3arka/KNK/dite
Shoqerim per 24 muaj
Totali (Turni I+II)

10.
11.

12.
13.

14.

Afatet e ekzekutimit: 24 muaj nga lidhja e kontrates
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 Eskort(turni I+II) te llogaritet me 3
punonjes.
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)

I.9. Në Shtojcën 11 ”Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit është përcaktuar:
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SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet:
Objekti: “Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 24 muaj
Vendndodhja e sherbimit:Sipas Shtojce 12
Numri i

Turnet

Eskortave

8

3

I

II

Numri i rojeve
te nevojshme per
1 eskort

3

3

Afati i levrimit

24 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo procedure
prokurimi, sipas përcaktimit të AK me
afat perfundimtar 24 muaj.
24 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me OE
shpallur fitues nga kjo procedure
prokurimi, sipas përcaktimit të AK me
afat perfundimtar 24 muaj.

Koha maksimale e procesit te shoqerimit te vlerave monetare per te dyja Turnet do te jetë 2 (dy)
ore.Koha orare e shoqerimit të vlerave monetare do të jetë :
o Turni i parë nga ora 15:00-17:00
o Turni i dytë nga ora 20:00-22:00
I.10. Në shtojcën 12 “Termat e referencës” është parashikuar:
 Shoqerimi i sigurte i punonjesve (arketareve) nga filialet e OSHEE sh.a drejt filialeve te bankave
respektive sipas zgjedhjes së OSHEE sh.a.
 Punonjësi i OSHEE sh.a (arketari/rja) duhet te shoqerohet nga 3(tre) roje të armatosur.
 Rojat duhet te jene te pajisura me armatim sipas ligjeve në fuqi.
 Shoqërimi duhet te kryhet nga një mjet i kompanisë së shoqerimit, mjeti duhet te jete i loguar,ne
gjendje te rregullt teknike dhe dokumentare te kryeje shoqerimin e vlerave monetare.
 Shoqerimi i vlerave monetare do te kryhet nje (Gramsh KNK, Peqin KNK, Perrenjas KNK, Cerrik
KNK dhe Belsh Arka) dhe dy here ne dite (Elbasan KNK, Elbasan KNK 1, Librazhd KNK), sipas
instruksioneve te personave pergjegjes te OSHEE sh.a dhe sipas grafikut te percaktuar ne tabelat
e meposhteme.
 Distanca qe duhet te mbulohet nga kompania e shoqerimit, nga KNK/Arka deri ne filialin me te
afert te bankes.
 Koha maksimale e procesit te shoqerimit te vlerave monetare do te jetë 2(dy) ore. Koha orare e
shoqerimit të vlerave monetare do të jetë :
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o Turni i parë nga ora 15:00-17:00
o Turni i dytë nga ora 20:00-22:00
 Sherbimi i shoqerimit te vlerave monetare do te kryhet me 5 Grupe Shoqerimi (Eskorta).
Grupet e Shoqerimit do te paraqiten prane KNK/Arke (sipas Grafikut te meposhtem) ne oren
15°° gjate Turni I dhe 20°° Turni II. Kohezgjatja e Sherbimit perfshine :
7. paraqitjen e Grupeve te Shoqerimit ne orarin e percaktuar,
8. pritja e perfundimit nga arketaret e procesit perpunimit te veprimeve te arkes,
9. shoqerimi i arketareve nga KNK deri ne mjetin e blinduar,
10. shoqerimi te vlerave monetare nga KNK/Arka me destinacion Deget e Bankes se nivelit te
dyte,
11. shoqerimi i arketereve nga mjeti i blinduar ne degen e Bankes se nivelit te dyte dhe deri ne
perfundimin e procesit te depozitimit te vlerave monetare nga arketaret ne Bank.
12. Të gjithë punonjësit e ofruesit të shërbimit të kërkuar duhet të jenë të pajisur me uniformen
dhe të gjitha materialet e nevojshme llogjistike sipas ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat
të sigurisë fizike" të publikuar ne fletoren zyrtare date 08.08.2014, Udhezimi i Ministrit te
Brendshem nr.130, date 05.03.2018, dhe në aktet e tjera nënligjore.
Shpërndarja: Shërbimi i shoqerimit te vlerave monetare do te kryhet me eskortat, destinacionet dhe ne
Turnet sipas Tabeles se meposhteme:
Grupi
Shoqerimit
(Eskorta)

Orari i
sherbimit
Turni I

Orari i
sherbimit
Turni II

Vendi
sherbimi
Turni I

Grafiku i levizjes

Vendi
sherbimi Turni
II

Grafiku i
levizjes

Nr.1

15°°– 17°°

20°°-22°°

Elbasan
KNK,
Peqin KNK

Elbasan KNK –
Bank,

Elbasan KNK,
Elbasan KNK 1

Elbasan
KNK –
Elbasan
KNK1 –Bank

-

-

Librazhd KNK

Librazhd
KNK - Bank

-

-

Elbasan – Peqin
KNK - Bank

Nr.2

Nr.3

Nr.4

15°°– 17°°

15°°– 17°°

15°°– 17°°

-

20°°-22°°

-

Elbasan
KNK 1,

Elbasan KNK –
Bank,

Cerrik
KNK

Elbasan – Cerrik
KNK - Bank

Librazhd
KNK,

Librazhd KNK Bank,

Perrenjas
KNK

Librazhd - Perrenjas
KNK - Bank

Gramsh
KNK

Gramsh KNK - Bank

33

Nr.5

15°°– 17°°

-

Belsh Arka

Belsh Arka - Bank

-

-

Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sipas tabeles se meposhteme.
Nr

Zona

Pershkrimi i qendres KNK

Totali
Turni I Turni II

1 Zona Elbasan Belsh arka

Po

2

Cerrik KNK

Po

3

Gramsh KNK

PO

4

Librazhd KNK

PO

5

Prrenjas KNK

PO

6

Peqin KNK

PO

7

Elbasan KNK

PO

Po

8

Elbasan KNK 1

PO

Po

PO

I.11. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur;
Formularin e Ofertës
Analizë kosto
I.12. Vlerësojmë se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që
të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në 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”. 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.
Gjykojmë 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.
Pasi shqyrtuam informacionin e paraqitur nga ankimuesi, ofertën e paraqitur nga operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk, dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe nisur nga kërkesat e
autoritetit kontraktor për realizimin e shërbimit të kërkuar sic është parashikuar në dokumentat e tenderit,
konstatuam se në shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomik” të dokumentave të tenderit autoriteti
kontraktor ka përcaktuar shprehimisht se “Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas
zerave te mesiperm”. Në këtë shtojcë autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ofertuesit të paraqesin analizën
e kostos së shërbimit të shoqërimit të vlerave monetare për 8 arka turni i parë në ditë dhe 3 arka turni i
dytë në ditë, nga e hena ne te shtune, me nga 3 punonjës për cdo turn. Gjithashtu edhe në shtojcën 11
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“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të DT-ve, autoriteti kontraktor ka parashikuar kryerjen e shërbimit
me 8 eskorta turni I dhe 3 eskorta turni II. Ndërkohë në shtojcën 12 “Termat e referencës” autoriteti
kontraktor ka parashikuar kryerjen e shërbimit për turnin e parë me 5 eskorta dhe turnin e dytë me 2
eskorta, por ka parashikuar përsëri 8 shërbime turni i parë dhe 3 shërbime turni i dytë sipas tabelave të
mësipërme.
Përsa më sipër, konstatojmë paqartësi në procesin e hartimit të dokumentave të tenderit, pasi sikundër
është pasqyruar edhe më sipër, në to jepen të dhëna kontradiktore sa i takon kërkesës së autoritetit
kontraktor për numrin e rrugëve për shoqërimin e vlerave monetare nga filialet e OSHEE Elbasan në
filialet e bankave respektive.
Një përcaktim i tillë e na vendos në një situatë konfuze, sikurse dhe ofertuesit në hartimin e ofertave, e
dhënë e cilat ndikon drejtpërdrejt në ofertën ekonomike të operatorëve ekonomikë pjesmarrës e për këtë
shkak duhet të pasqyrohen me saktësi nga ana e autoritetit kontraktor në dokumentat e procedurës së
prokurimit.
Gjykojmë se, mospërcaktimi i saktë i informacionit të sipërpërmendur, krijon konfuzion tek ofertuesit
lidhur me mënyrën e paraqitjes dhe përllogaritjes së ofertave të tyre ekonomike dhe njëherazi vështirëson
punën e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në procesin e vlerësimit dhe krahasimit të ofertave
ndërmjet tyre.
Gjykojmë 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 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 gjykojmë 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.”
Autoriteti kontraktor në rishpallje të saj duhet të përcaktojë qartë informacionin lidhur me kërkesat e tij
për numrin e rrugëve që duhet të kryejnë ofertuesit për realizimin e shërbimit, si në preventivin e kostos
ashtu edhe në përshkrimin e shërbimit sipas shtojcave 11 “Shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit” dhe 12
“Termat e referencës”.

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja
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