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KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

  

 

 

V E N D I M    

K.P.P. 45/2019 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha   Kryetar  

Enkeleda Bega                           Nënkryetar 

Merita Zeqaj     Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 28.01.2019 shqyrtoi ankesën me: 

Objekt:        “Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e                     

operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k në procedurën e 

prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-87546-09-27-2018 me 

objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të 

kategorisë 1.3.A”, Qarku Tiranë”, Loti IV, me fond limit 10.654.950 

lekë (pa tvsh), zhvilluar ne daten 29.10.2018 nga autoriteti kontraktor 

Posta Shqiptare sh.a.  

Të skualifikohen dhe të mbeten të skualifikuar shoqëritë “Arbana 

Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,  “A-2000” 

sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k,  “SSX” sh.p.k, 

“Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,  “Safe” sh.p.k, “Eurogjici 

Security” sh.p.k,  “International Security Albania” sh.p. dhe “Res-03” 

sh.p.k. nga procedura e mësipërme të prokurimit”. 

“Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e                     

operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k në 

procedurën e prokurimit.   

Të skualifikohen shoqëritë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” 

sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit”. 
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 “Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e                     

operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k në procedurën e 

prokurimit.  

 Të skualifikohen dhe të mbeten të skualifikuara shoqëritë “Arbana 

Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,  “A-

2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k,  “SSX” 

sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,  “Safe” sh.p.k, 

“Eurogjici Security” sh.p.k,  “International Security Albania” sh.p.k, 

“Myrto Security” sh.p.k  dhe “Res-03” sh.p.k. nga procedura e 

mësipërme e prokurimit”. 

 “Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e                     

operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k në procedurën e prokurimit”. 

 

Ankimues:           “Myrto Security” sh.p.k 

  L. “Kastriot”, Rr. “Brigata 11 Sulmuese”, godina e Albtelecom, Fier 

  

 “International Security Albania” sh.p.k 

     Blv. “Zogu I”, Pll nr.55/1, Shk. 1, Kati 2, Ap.9, Tiranë 

  

    “Trezhnjeva” sh.p.k 

    Njësia nr.7, Blv. Dafinave, God. 22, Pall.2, Ap.9, Tiranë 

 

    “SSX” sh.p.k 

     Rr. “5 Maji”, brenda ish-ndërmarrjes kimike, Tiranë 

 

 Autoriteti Kontraktor:         Posta Shqiptare sh.a 

Rruga “Reshit Ҫollaku” Nr. 4, Tiranë  

 

Subjekte tw interesuara: “Nazeri 2000” sh.p.k. 

Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë 

 

“Dea Security” sh.p.k. 

Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I, Tiranë 

 

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar 

neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, 

datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.  
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e 

pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

V ër e n: 

 

I 

Vlerësimi paraprak 

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët 

ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë 

ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të 

shqyrtohen në një gjykim të vetëm.  

I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në këtë 

procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar 

në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas 

kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e 

prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e 

percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit 

të Prokurimit Publik.  

 

II 

Rrethanat e çështjes 

 

II.1 Në datën 26.09.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e 

prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-87546-09-27-2018 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së 

objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”, Qarku Tiranë”, Loti IV,  me fond limit 

10.654.950 lek pa tvsh, zhvilluar ne daten 29.10.2018 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.   

 

II.2. Në datën 15.11.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, 

nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe 

ofertuesit e skualifikuar si vijon:  

1. “Leksi Security” sh.p.k    10.479.882,19 lekë, skualifikuar 

2. “Arbana Sh.A” sh.p.k      10.461.085,44 lekë, skualifikuar 

3. “Aulona Pol 1” sh.p.k     10.462.145,90 lekë, skualifikuar 

4. “Toni Security” sh.p.k     10.471.927,19 lekë, skualifikuar 

5.   “SSX” sh.p.k          10.474.332,55 lekë, skualifikuar 

6. “Nazeri 2000” sh.p.k      10.474.332,55 lekë, kualifikuar 
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7. “Dea Security” sh.p.k              10.474.332,55 lekë, kualifikuar 

8. “Siguria” sh.p.k     10.474.332,55 lekë, skualifikuar 

9. “A-2000” sh.p.k      10.474.332,55 lekë, skualifikuar 

 

10. “Anakonda Security” sh.p.k   10.474.332,55 lekë, skualifikuar 

11. “Safe” sh.p.k     10.474.345,05 lekë, skualifikuar 

12. “Myrto Security” sh.p.k    10.474.345,05 lekë, skualifikuar 

13. “Eurogjici Security” sh.p.k   10.474.345,05 lekë, skualifikuar 

14. “Res-03” sh.p.k     10.474.345,05 lekë, skualifikuar 

15. “International Security Albania” sh.p.k  10.474.345,05 lekë, skualifikuar 

16. “Oktapus” sh.p.k     10.479.764,99 lekë, skualifikuar 

17. “Mandi 2K” sh.p.k     10.479.764,99 lekë, skualifikuar 

18. “Trezhnjeva” sh.p.k     10.479.764,99 lekë, skualifikuar 

19. “Cullhaj” sh.p.k     10.479.764,99 lekë, skualifikuar   

Operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi: 

“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk i 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:  Nuk plotesoni 

kerkesen e dhene ne DST shtojca 1 pasi nuk keni plotesuar sakte kolonen e vlerave per nje vendroje 

me 4.98 roje me 3 turne ne muaj, e dhene tek shtojca 1 tabela e analizes se kostos sepse nuk keni 

plotesuar sakte shpenzimet per shtesat turnin e dyte per vendroje te cilat duhej te perllogariteshin ne 

vleren 3.774.889,8 leke dhe jo 3.774,88 leke sa jane perllogaritur nga ana juaj, nuk keni plotesuar 

sakte shpenzimet per shtesat turnin e trete per vendroje te cilat duhej te perllogariteshin ne vleren 

25.166.081,4 leke dhe jo 25.166,08 leke sa jane perllogaritur nga ana juaj. Pra nuk keni permbushur 

detyrimet ligjore per zerat e shpenzimeve per vendroje, kjo vlere eshte nen kosto ligjore per shtesa 

turni dyte, te trete. Pra nuk keni plotesuar ne menyre te sakte zerat e shpenzimeve tek kolona per 

vendroje dhe oferta juaj eshte nen koston ligjore. Si dhe cmimi njesi ne muaj per vendroje eshte 

llogaritur ne vleren 242.993,87 nderkohe qe sipas vlerave qe ju keni vendour tek preventivi per 

vendroje del vlera 242.996,05 leke. Për sa mësipër Oferta vlerësohet jo e rregullt nga Komisioni.” 

Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k rezulton  i skualifikuar pasi: 

“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk i 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:  Nuk keni plotesuar 

preventivin per 1 vendroje ne muaj sipas Shtojca 1, pika 2 (te modifikuar). Pra, keni dështuar të 

përmbushini detyrimin bazë për një ofertues të sukseshëm, që është ofertimi në përputhje me 

përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit. Për sa mësipër Oferta vlersohet jo e rregullt 

nga Komisioni.” 

Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi: 
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“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk i 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:  Keni dhene cmime 

te ndryshme ne oferte per sa i perket vendrojes me 1.12 roje dhe vendrojes me 2.24 roje. Pasi, cmimi 

i dhene nga ana juaj tek kolona per nje roje nuk perputhjet me cmimin e dhene tek kolona per 

vendroje. Per nje roje ne vendrojen me 1.12 roje ju keni ofertuar ne vleren 43.323,1 leke/roje X 1.12 

roje = 48.521.872 leke, por nderkohe cmimin per nje vendroje e keni dhene 48.521,87 leke/vendroje. 

Per nje roje ne vendrojen me 2.24 roje ju keni ofertuar ne vleren 42.774,44 leke/roje X 2.24 roje = 

95.810.265,6 leke, por nderkohe cmimin per nje vendroje e keni dhene 95.810,26 leke/vendroje. OE 

nuk mund te ofertojne me oferta te ndryshme.  Nuk plotesoni sipas modifikimit te AK kerkesen e 

dhene ne DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, 3.5 Kapaciteti teknik, pika 3.5.10 “Operatori 

ofertues duhet të nënshkruaje dhe vulose specifikimet teknike të ofertuara dhe shërbimin dhe grafikun 

e ekzekutimit” nuk keni paraqitur te plotesuar sakte shtojcen 9. Për sa mësipër Oferta vlerësohet jo 

e rregullt nga Komisioni.” 

Operatori ekonomik “SSX” sh.p.k rezulton  i skualifikuar pasi: 

“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk i 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:  Nuk keni plotesuar 

preventivin per 1 vendroje ne muaj sipas Shtojca 1, pika 2 (te modifikuar). Pra, keni dështuar të 

përmbushini detyrimin bazë për një ofertues të sukseshëm, që është ofertimi në përputhje me 

përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit.” 

II.3. Në datën 20.11.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë: 

“[…] Në llogaritjet e cmimit për njësi pagë/roje/muaj dhe pagë/roje/vendroje, kemi zbatuar 

legjislacionin në fuqi  si dhe rekomandimin e përbashkët  të APP dhe KPP nr. 15166 prot.,  dhe nr. 

1858 prot, datë 20.12.2017, ndryshuar me rekomandimin  nr. 2511 prot.,  dhe  nr. 332 prot., datë 

23.02.2018. 

Arsyetimi i KVO-së është i gabuar pasi shpenzimet për turnin II+III dhe sigurimet shoqërore i kemi 

pasqyruar në ofertë  deri në 2 (dy) shifra pas presjes dhjetore, në përputhje me rekomandimet e 

sipërcituara. Pra kemi ndjekur  të njëjtën metodologji si në përcaktimin e pagës orare  (206,89 lekë) 

apo edhe ditëve mesatare të një muaji (30.41), edhe për shpenzimet për shtesat mbi pagë për Turnin 

II+III për një roje në muaj, sigurimet për një roje në muaj dhe pagën e një roje në muaj, pra deri në 

2 shifra pas presjes dhjetore. Të njëjtën metodologji kemi ndjekur në pasqyrimin e shpenzimeve edhe 

për një vendroje në muaj. Në analizën e kostos që kemi paraqitur në ofertë, kemi sqaruar mënyrën e 

llogaritjes së cmimit të një vendroje në muaj si më poshtë: 

- Paga bazë: 36.000 x 4,98 roje = 179.280 lekë 

- Shtesa page turni II: 758,01 lekë x 4,98 roje = 3.774,88 lekë 

- Shtesa turni III: 5.053,43 lekë x 4,98 roje = 25.166,08 lekë 

- Kont.Sigurimeve shoqërore: 6.982,51 x 4,98 roje = 34.775,09 lekë 

- Shuma për 1 vendroje: 242.993,87 lekë. 
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Pra në vlerën shpenzimi (pagën) e një roje në muaj e kemi shumëzuar me numrin e rojeve të një 

vendroje. Për rrjedhojë në vlerën e një vendroje në muaj janë përfshirë edhe “shpenzimet” që 

rezultojnë pas shifrës së dytë pas presjes dhjetore. Pra pretendimi i KVO-së nuk qëndron. 

Në këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur ofertë edhe operatorët ekonomikë “Arbana Sh.A” sh.p.k, 

“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k 

“Siguria” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, 

“Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k dhe “International Security Albania” sh.p.k ofertat e të 

cilëve nuk plotësojnë kushtet, kërkesat  dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. 

Operatorët ekonomikë “Arbana Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-

2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k “Siguria” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Nazeri 

2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k i kanë paraqitur ofertat ekonomike në kundërshtim me kërkesat 

e përcaktuara  në dokumentat e tenderit. Konkretisht në shtojcën 9 janë përcaktuar vendrojet dhe 

numri i rojeve për cdo vendroje si  më poshtë: 

 

Filiali i Postës 

Shqiptare sh.a. 

 

Koeficenti 

i 

përllogaritj

essë vlerës 

kryerjes së 

shërbimit 

roje 

 

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë 1.3.A, 

sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së shërbimit, 

vëndet ku kryhet shërbimi 

4. Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Postës Shqiptare 

4.98 roje Godina  e  Administratës (1 vendroje me 1 roje me  tre turne 

) 

Filiali Qendrës 

Tranzite Tiranë 

4.98 roje Godina  e  Qëndres Tranzite  (1 vendroje me 1 roje me tre 

turne ) 

Filiali  Postës 

Tiranë 

  

Dega e Postës 

Tiranë 

4.98 roje Godina  e zyrës Qëndër Tirana 5 (1 vendroje me 1 roje me  

tre turne) 

Dega e Postës 

Tiranë 

2.24 roje Godina  e zyrës  Tirana 5/1  (1 vendroje me 1 roje me  dy 

turne) 

Dega e Postës 

Kavajë 

1.12 roje Godina  e zyrës Qëndër Kavajë (1 vendroje me 1 roje me  

një turn) 

 

Në stojcën 1 “FormulariiI ofertës” është kërkuar që oferta të pasqyrohet dhe llogaritet si më poshtë: 

 

Shtojca 1  

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 
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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 

APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nr 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësia 

(Muaj) 

 

 

Sasia  

(nr.vendroje

ve) 

 

Numri total i 

rojeve për 

vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   

në total 

(neto) 

1. Sherbimi i ruajtjes se 

godines se ____________     

(X) (X) (X) (X) (X) 

  Oferta Neto ne total  

  TVSH (%)                                                                                                                   (X) 

  Oferta total                                                                                                                  (X) 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

Vula                              ______________ 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)  

Sqarime  

(Shembulli i mëposhtem është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 ore):  

1. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri 

ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 

shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.  

2. Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet  preventivi për një roje dhe 1 

vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.   

  

Nr.  Emërtimi 
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Analiza e kostos 

 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke 

pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 

03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 

12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për 

Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. 

 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98 

(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës 

shërbimi). 

 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)  

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total. 

Cmimi i ofertës përcaktohet duke iu referuar numrit mesatar të ditëve të një muaji si më poshtë: 

Për vendrojen “Dega e Postës Tiranë” ku shërbimi do të kryhet me 2.24 roje, 6 ditë në javë, nga e 

hëna – në të shtunë dhe “Dega e Postës Kavajë” ku shërbimi do të kryhet me 1.12 roje, 6 ditë në 

javë, nga e hëna – në të shtunë, ditët mesatare të një muaji janë 20.08 ditë. Arrijmë  në këtë konkluzion 

pasi një vit kalendarik (viti 2018 dhe 2019 periudhë kohore gjatë së cilës do të zbatohet kontrata) ka 

gjithsej 365 ditë, nga të cilat 52 ditë janë të djela, pra  janë 313 ditë punë (365-52=313) në të cilat 

kryhet shërbim. 313 ditë /12 muaj=26.08 ditë. 

Në vendrojen  Godina e Zyrës Tirana 5/1 dhe Godina e Zyrës Qendër Kavaja, është parashikuar 

kryerja e shërbimit edhe 1 orë gjatë turnit II (19.00-20.00) dhe në bazë të nenit 81 K.Punës duhet të 

llogaritet shtesë page në masën 20%. 

Ndërsa për vendrojet me 4.98 roje (24 orë shërbim, 7 ditë të javës) ditët mesatare të një muaji janë 

30,41 ditë (365 ditë të një viti /12 muaj = 30,41). 

Sa më sipër mënyra e llogaritjes së cmimit për njësi  pagë/roje/muaj dhe pagë/vendroje/muaj sipas 

vendrojeve, numrit të rojeve për cdo vendroje dhe pagës orare 206,89 lekë (36.000 paga mujore / 

174 orë pune në muaj  për cdo roje = 206,89 lekë), si dhe aplikimit të dispozitave të sipërcituara 

është: 

1. Për vendrojen  me 4,98  roje. 

1  Shpenzime për pagë bazë 

2  Shtesë mbi pagë për turnin II 

3  Shtesë mbi pagë për turnin III 

4  Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7% 
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Llogaritja e cmimit për njësi pagë/roje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 lekë 

- Shtesë page  turni II: 30,41 ditë * 206,89 lekë * 3 orë * 20% shtesë page / 4,98 roje = 5.053,43 

lekë 

- Shuma: 41.811,44 lekë 

- Kont.Sigurimeve shoqëore: 41.811,44 * 16,7% = 6.682,51 lekë 

- Shuma: 48.793,95 lekë. 

Llogaritja e cmimit për njësi pagë/vendroje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 * 4,98 roje = 179.280 lekë 

- Shtesë page turni II: 758,01 lekë * 4,98 roje = 3.774,88 lekë. 

- Shtesë page turni III: 5.053,43 lekë * 4,98 roje = 25.166,08 lekë 

- Kont.Sigurimeve shoqërore: 6.982,51 * 4,98 roje =  34.775,09 lekë 

- Shuma për 1 vendroje: 242.993,87 lekë 

2. Për vendrojen me 2.24 roje 

Llogaritja e cmimit për njësi pagë/roje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 lekë 

- Shtesë page  turni II: 26,08 ditë * 206,89 lekë * 1.16 orë * 20% shtesë page / 2,24 roje = 

558,83 lekë 

- Kont.Sigurimeve shoqëore: 36.558,83 * 16,7% = 6.105,32 lekë 

- Shuma: 42.664,15 lekë. 

Llogaritja e cmimit për njësi pagë/vendroje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 * 2,24 roje = 80.640 lekë 

- Shtesë page turni II: 558,83 lekë * 2,24 roje = 1.251,77 lekë. 

- Kont.Sigurimeve shoqërore: 6.105,32 lekë * 2,24 =  13.675,91 lekë 

- Shuma për 1 vendroje: 42.664,15 lekë * 2,24 roje = 95.567,69 lekë. 

3. Për vendrojen me 1,12 roje 

Llogaritja e cmimit për njësi pagë/roje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 lekë 

- Shtesë page  turni II: 26,08 ditë * 206,89 lekë * 1 * 20% shtesë page / 1,12 roje = 963,51lekë 

- Kont.Sigurimeve shoqëore: 36.963,51 * 16,7% = 6.172,90 lekë 

- Shuma: 43.136,41 lekë. 

Llogaritja e cmimit për njësi pagë/vendroje/muaj është: 

- Paga bazë mujore: 36.000 * 1,12 roje = 40.320 lekë 

- Shtesë page turni II: 963,51 lekë * 1,12 roje = 1.079,13 lekë. 

- Kont.Sigurimeve shoqërore: 6.172,90 lekë * 1,12 =  6.913,64 lekë 

- Shuma për 1 vendroje: 43.136,41 lekë * 1,12 roje = 48.312,77 lekë. 

Në llogaritjet e mësipërme janë respektuar dispozitat ligjore në fuqi dhe kërkesat e autoritetit 

kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit, për rrjedhojë cdo cmim për njësi (pagë/roje/muaj 

dhe pagë/vendroje/muaj) më i ulët se 48.793,95 lek dhe 242.993,87 lekë për vendrojet me 4,98 roje, 

42.664,15 lekë dhe 95.567,69 lekë për vendrojen me 2,24 roje dhe 43.136,41 lekë dhe 48.312,77 lekë 

për vendrojen me 1,12 roje, janë cmime që cënojnë dispozitat ligjore të sipërcituar. 
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Referuar cmimeve për njësi të llogaritura më sipër, vlera totale e ofertës llogaritet sipas tabelës të 

përcaktuar në shtojcën 1 “Formulari i ofertës” si më poshtë: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

N

r 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësi

a 

(Muaj

) 

 

 

Sasia (nr. 

vendrojev

) 

 

Numri total 

i rojeve 

/vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   në 

total(neto) 

1 Shërbimi i ruajtjes së godinës 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Postës Shqiptare 

12 1 4,98 242.993,8

7 

2.915.926,45 

2 Shërbimi i ruajtjes së godinës 

Filiali Qendrës Tranzite Tiranë 
12 1 4,98 242.993,8

7 

2.915.926,45 

3 Shërbimi i ruajtjes së godinës 

Dega e Postës Tiranë 
12 1 4,98 242.993,8

7 

2.915.926,45 

4 Shërbimi i ruajtjes së godinës 

Dega e Postës Tiranë 
12 1 2,24 95.567,69 1.146.812,35 

5 Shërbimi i ruajtjes së godinës 

Dega e Postës Kavajë 
12 1 1,12 48.312,77 579.753,35 

  Oferta Neto ne total  10.474.345,05 

  TVSH (%) 2.094.869,01 

  Oferta total 12.569.214,06 

Në tabelën e mësipërme të shtojcës 1 “Formulari i ofertës”, kërkohet që të jepet ofertë për cdo 

vendroje në mënyrë të vecantë për gjithë kohëzgjatjen e kontratës, 12 muaj. Për llogaritjen e vlerës 

së 1 (një) vendroje me 4,98 roje në 12 muaj kryhet veprimi aritmetik 48.793,95 lekë* 4,98 roje * 12 

muaj=2.915.926,45 lekë. Për llogaritjen e vlerës së një vendroje me 2,24 roje në 12 muaj  kryhet 

veprimi aritmetik  42.664,15 lekë * 2,24 roje * 12 muaj = 1.146.812,35 lekë. Për llogaritjen e vlerës 

së 1 (një) vendroje me 1,12 roje në 12 muaj  kryhet veprimi aritmetik 43.136,41 lekë * 1,12 roje * 12 

muaj = 579.753,35 lekë. Ndërsa vlera totale e ofertës del nga mbledhja e vlerave të të gjithë 

vendrojeve dhe rezulton se është 10.474.345,05 lekë. Cdo vlerë oferte më e ulët se 10.474.345,05 lekë  

është vlerë që cënon kërkesat, udhëzimet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. 

Në shtojcën 1 është përcaktuar se, citoj “Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së 

dhënë në total”, ndërsa në shtojcën 8 është përcaktuar se, citoj “Shënim: Opertorët ekonomikë 

ofertues, në ofertën ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për kryerjen e këtij 

shërbimi.”  […]. 

Referuar kërkesave, kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe dispozitave ligjore, ofertat 

financiare të operatorëve ekonomikë “Arbana Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” 

sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k “SSX” sh.p.k “Nazeri 2000” 
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sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k janë oferta në cmim për njësi dhe në vlerë totale nën koston 

minimale ligjore dhe si të tilla duhet të refuzohen/skualifikohen. 

Ofertat e operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k “Eurogjici” sh.p.k, “International Security Albania” 

sh.p.k dhe “Res-03” sh.p.k , “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k duhet të refuzohen pasi 

nuk plotësojnë kriterin e përcaktuar  në shtojcën 8 , pika 3.3.6, përsa u përket […] certifikatave të 

punonjësve, pasi […] këto shoqëri nuk kanë paraqitur certifikatat e punonjësve të shërbimit brenda 

afatit 4 vjecar të vlefshmërisë, duke mosplotësuar kërkesën e autoritetit kontraktor. 

 

II.3.1. Nëpërmjet shkresës nr. 3303/5 prot., datë 26.11.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit duke e refuzuar ankesën si më poshtë vijon: 

“[…] Nga shqyrtimi i ofertës tuaj rezulton se nuk plotësoni kërkesën e dhënë në dokumentat  e tenderit  

shtojca 1, pasi keni plotësuar saktë kolonën e vlerave për një vendroje  me 4,98 roje me tre turne në 

muaj, e dhënë tek shtojca 1 tabela e analizës së kostos, pasi nuk keni plotësuar saktë shpenzimet për 

shtesat e turnit të dytë për vendroje të cilat duhej të përllogariteshin në vlerën 3.774,8898 dhe jo  

3.774,88 lekë sa janë llogaritur nga ana juaj, nuk keni plotësuar saktë shpenzimet për shtesat e turnit 

të tretë për vendroje të cilat duhej të përllogariteshin në vlerën 25.166,0814 lekë dhe jo 25.166,08 

lekë sa janë përllogaritur nga ana juaj. Pra nuk keni përmbushur detyrimet ligjore për zërat e 

shpenzimeve për vendroje, kjo vlerë është nën koston ligjore për shtesa turni i dytë, i tretë. Pra nuk 

keni plotësuar në mënyrë të saktë zërat e shpenzimeve tek kolona për vendroje dhe oferta juaj është 

nën koston ligjore. Si edhe cmimi njësi në muaj për vendrojen është llogaritur në vlerën 242.993,87 

ndërkohë që sipas vlerave që ju keni vendosur tek preventivi për vendroje del vlera 242.996,05 lekë. 

[…] Në rastin konkret nga shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertës suaj ekonomike rezulton se keni ofruar 

nën koston ligjore pasi nuk keni përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore turnin e dytë dhe të 

tretë për vendroje. […] Përsa i përket pretendimeve për ofertuesit e tjerë, duke qënë se OE juaj 

rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit edhe pas ankimit, atëherë qartësisht nuk ka ndonjë 

interes të ligjshëm për të mbrojtur.” 

II.3.2. Në datën 03.12.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin 

kontraktor     

II.4. Në datën  20.11.2018 operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k ka paraqitur 

ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon: 

 “Së pari; Kundërshtojmë vlerësimin e bërë nga KVO-ja pasi rezulton se në shtojcën e paraqitur në 

sistem  thuhet konkretisht:  

Bashkëngjitur formularit të cmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1 vend-roje  me 

3 turne  (4,98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. 

Pra ne kemi bashkëngjitur formularit të cmimit të ofertës preventivin sipas tabelës si dhe analizën e 

kostos sic është kërkuar në DST dhe konkretisht tabela e paraqitur nga ana jonë është si më poshtë: 

Nr Emërtimi  

1 Shpenzime për pagë bazë 36.000 
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2 Shtesë mbi pagë për turnin II 758,01 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III 5.053,43 

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 6.982,51 

5 Shpenzime për një roje në muaj 48.793,95 

6 Shpenzime për 1 vendroje në muaj pa tvsh 242.993,871 

Së dyti; kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik  “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” 

sh.p.k për arsye se janë nën minimumin ligjor të këtij shërbimi. Nga analizimi dhe shqyrtimi i ofertave  

të paraqitura nga këta operatorë  ekonomikë dhe konkretisht elementët bazë të  ofertës së tyre për një 

vendroje në muaj për të gjithë periudhën e shërbimit, sipas përcaktimit të bërë  në dokumentat e 

tenderit ku është parashikuar se gjatë  periudhës së kryerjes së shërbimit për 12 muaj, (oferta) e 

paraqitur nga operatorët ekonomikë  “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k rezulton të jetë 

nën minimumin e lejuar  ligjor të këtij shërbimi.”  

II.4.1.Nëpërmjet shkresës nr. 3306/1 prot., datë 26.11.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit duke e refuzuar ankesën si vijon:  

“[…] Nga shqyrtimi i ofertës suaj vërehet se ju nuk keni plotësuar preventivin për 1 vendroje në muaj 

sipas shtojcës 1 “Sqarime”, pika 2 (të modifikuar) […]. Përsa i përket pretendimeve për ofertuesit e 

tjerë, duke qënë se OE juaj rezulton iskualifikuar nga procedura e prokurimit edhe pas ankimit, 

atëherë qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur”. 

II.4.2. Në datën 03.12.2018 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, 

duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.   

II.5. Në datën 20.11.2018 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon: 

“Arsyet e skualifikimit nuk qëndrojnë dhe janë të pabazuara në ligj pasi për v.rojen me 1.2 roje ne 

kemi ofertuar në një vlerë 43.323,1 lekë x 1,12 roje= 48.521,87 roje dhe ndërkohë për një vendroje 

e kemi dhënë  48.521,87 lekë/vendroje. 

Analiza e kostos për një V.roje me 1,12 roje me dy turne Dega e Postës Kavajë. 

Paga mesatare  36.000 lekë 

Sipas nenit 81 të Kodit të Punës turni I tretë: Puna e kryer nga 19.00-22.00 jep të drejtën e 20% 

shtesë page. 

1 orë x 206,89 lekë x 20% x 30,41 ditë :1,12: 1 vroje = 1123.48 lekë/roje 

Shpenzimet Sig.Shoq dhe Shëndetësore do të llogariten në bazë të ligjit nr.10070, datë 05.02.2009 

“Për disa ndryshime në ligjin nr. 7703, dt 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në 

RSH”, i ndryshuar, ku përcaktohet se punëdhënësi ku futen edhe shtesat mbi pagë dhe në rastin 

konkret  do të kemi  16,7% x (36.000+1123,48)=6199,62 lekë/roje. 

Totali: 36.000+1123,48+6199,62=43.323,10 lekë/roje/muaj. 

Totali i shpenzimeve për 1,2 roje/muaj= 43.323,10 lek/roje/muajx1,12 roje= 48.521,87 lekë/muaj. 

Totali i shpenzimeve: 43.323,10 lekë/roje/muaj x 12 muaj x 1,12 roje = 582.262,46 lekë. 
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Nr Emërtimi Vlera  (lekë) 1 

roje/muaj 

1 Shpenzime për pagë bazë 36.000 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 1123,48 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III nuk kërkohet shërbim  0 

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 6199,62 

  43.323,10 

Preventiv për 1 v.roje /muaj  sipas pikës 2 të kërkesës  AK Dega Postës Kavajë 

Nr Emërtimi Vlera  (lekë) 1 

v.roje/muaj me 

turne  1,12 

roje/muaj 

1 Shpenzime për pagë bazë 40.320 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 1258,30 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III nuk kërkohet shërbim  0 

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 6943,57 

  48.521,87 

Po kështu dhe për v.rojen me 2,24 roje totali i shpenzimeve  42.772,44 lekë/roje /muaj x 12 muaj x 

2,24 roje = 1.149.723,18 lekë vlerë e cila ka ardhur si rezultat i veprimeve matematikore pa 

ndërprerje. 

Analiza e kostos 1 v.roje me 2,24 roje me dy turne Godina e Zyrës  Tirana 5/1. 

Paga mesatare  36.000 lekë 

Sipas nenit 81 të Kodit të Punës turni i tretë: Puna e kryer nga 19.00-22.00 jep të drejtën e 20% 

shtesë page. 

1,16 (10 min shërbim: 60 min/ora=0,16 orë+1 orë) x 206,89 lekë x 20% x 30,41 ditë :2,24: 1 v.roje 

= 651,62 lekë/roje 

Shpenzimet Sig.Shoq dhe Shëndetësore do të llogariten në bazë të ligjit nr.10070, datë 05.02.2009 

“Për disa ndryshime në ligjin nr. 7703, dt 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në 

RSH”, i ndryshuar, ku përcaktohet se punëdhënësi ku futen edhe shtesat mbi pagë dhe në rastin 

konkret  do të kemi  16,7% x (36.000+651,62)=6120,82 lekë/roje. 

Totali: 36.000+651,62+6120,82 =42.772,44 lekë/roje/muaj. 

Totali i shpenzimeve për 2,24 roje/muaj= 42.772,44 lek/roje/muaj x 2,24 roje= 95.810,2656 

lekë/muaj. 

Totali i shpenzimeve: 42.772,44 lekë/roje/muaj x 12 muaj x 2,24 roje = 1.149.723,18 lekë. 

Preventivi për 1 roje/muaj sipas pikës 2 të kërkesës së AK Godina e Zyrës Tirana 5/1 

Nr Emërtimi Vlera  (lekë) 1 

roje/muaj 

1 Shpenzime për pagë bazë 36.000 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 651,62 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III nuk kërkohet shërbim  0 



14 
 

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 6120,82 

  42.772,44 

Preventiv për 1 v.roje /muaj  sipas pikës 2 të kërkesës  AK Godina e Zyrës Tirana 5/1 

Nr Emërtimi Vlera  (lekë) 1 

v.roje/muaj me 2 

turne  2,24 

roje/muaj 

1 Shpenzime për pagë bazë 80.640 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 1459,62 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III nuk kërkohet shërbim  0 

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 13.710,64 

  95.810,26 

Kemi paraqitur analizën e kostos për një roje dhe një v.roje/muaj preventivin për një roje/muaj dhe 

për një v.roje muaj sipas kërkesës së AK dhe nuk kemi ofertuar me oferta të ndryshme por vlera 

mujore për një roje me për një v.roje e cila reflektohet dhe në vlerën totale nga veprimet matematikore 

pa ndërprerje. 

Kemi paraqitur ofertë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT vlera që pretendoni është 

tek analiza e kostos e cila nuk është kërkuar në DST por është kërkuar preventiv i cili është paraqitur 

sipas ligjit  dhe kërkesave të AK. 

Nuk kemi gabim aritmetik, por edhe sikur të kishte AK korrigjon ato gabime në ofertë që janë thjesht 

të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave, […] sipas rregullave të 

prokurimit publik. 

Përsa i përket: “Nuk plotësoni sipas modifikimit të AK  kërkesën e dhënë në DST, kriteret e vecanta 

të kualifikimit 3.3 kapaciteti teknik, pika 3.3.10 ofertuesi duhet të nënshkruajë dhe vulosë specifikimet 

teknike të ofertuara dhe shërbimin dhe grafikun e ekzekutimit, nuk keni paraqitur të plotësuar saktë 

shtojcën 9, ne e kemi nënshkruar dhe vulosur sipas kërkesave të AK shtojcat e kërkuara në dst përsa 

i përket shtojcën 9 ne kemi  plotësuar deklaratën […]. 

Përsa i përket numrit të punonjësve e kemi pasqyruar në të gjitha llogaritjet pasi po të shihet 

preventivi, e kemi me 4,98 roje dhe deklarimin e bërë për këtë numër. 

Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera , të 

përcaktuara në dokumetat e tenderit, si dhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj. 

Kërkojmë kualifikimin e firmës “Trezhnjeva”. 

Kërkojmë skualifikimin e firmave “Dea Security” , “Nazeri 2000” pasi nuk kanë parashikuar 

detyrimet ligjore  pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore për 1 roje dhe v.rojet  

e përcaktuara sipas kohës së shërbimit ofeta nën kosto ligjore. 

Këkojmë të mbeten të skualifikuar dhe arsyeve të skualifikimit tu shtohet arsyeja nën koston ligjore  

firmat “Arbana Sh.A”, “Aulona Pol 1”, “Toni Security”, “A 2000”, “Anakonda Security”, “Siguri”, 

“SSX”, “Safe”, “Eurogjici Security”, “International Security Albania”,  “Myrto Security”, “Res 

03”. 
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II.5.1. Nëpërmjet shkresës nr.3307/3 prot., datë 26.11.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjgije 

ankimuesit, duke e refuzuar ankesën si vijon: 

“[…] Nga shqyrtimi i ofertës suaj rezulton se nuk plotësoni kërkesën e dhënë në dst shtojca 1 tek 

“Formulari i Ofertës”, pasi nuk keni plotësuar saktë kolonën 5 ku kërkohet numri i rojeve për 

vendroje  dhe jo total. Si dhe keni dhënë cmime të ndryshme në ofertë përsa i përket vendrojes  me 

1,12 roje dhe vendrojes me 2,24 roje, pasi cmimi i dhënë nga ana juaj tek kolona për një roje nuk 

përputhet me cmimin e dhënë tek kolona për vendroje. Për një roje në vendrojen me 1,12 roje keni 

ofertuar me vlerën 43.323,1 lekë/roje x 1,12 roje = 48.521,872 lekë, por ndërkohë cmimin për një 

vendroje e keni dhënë  48.521,87 lekë/vendroje. Për një roje në vendrojen  me 2,24 roje ju keni ofruar 

në vlerën  42.774,44 lekë/roje x 2,24 roje = 95.810,2656 lekë, por ndërkohë cmimin për një vendroje 

e keni dhënë  95.810,26 lekë/vendroje. OE nuk mund të ofertojnë me vlera të ndryshme. 

2.Nuk plotësoni sipas modifikimit të AK kërkesën e dhënë  në DST, kriteret e vecanta të kualifikimit, 

3.3 kapaciteti teknik, pika 3.3.10 “Operatori ofertues duhet të nënshkruajë dhe vulosë specifikimet 

teknike të ofertuara  dhe shërbimin dhe grafikun e ekzekutimit”, pasi ju nuk keni paraqitur 

specifikimet teknike sipas modifikimit të bërë nga AK në dst për shtojcën 9. […] Përsa i përket 

pretendimeve për ofertuesit e tjerë, duke qënë se  OE juaj rezulton i skualifikuar nga procedura e 

prokurimit edhe pas ankimit, atëherë qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.” 

II.5.2. Në datën 03.02.2018 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë 

Komisionit të Prokurimti Publik, duke parashtruartë njëjtat pretendime si edhe në autoritetin 

kontraktor, si dhe duke shtuar pretendime për shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k. 

II.6. Në datën 20.11.2018 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit pasi:  

“[…] Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike”, tek tabela përmbledhëse janë dhënë saktë afati 

i shërbimit, numri i vendrojeve, numri i rojeve për vendroje si dhe cmimi për njësi pra cmimi për një 

punonjës shërbimi. 

Në dokumentat e tenderit  (modifikimi) është përcaktuar vetëm kjo tabelë 

Nr Emërtimi 

1 Shpenzime për pagë bazë 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III nuk kërkohet shërbim  

4 Shpenzime për sig.shoq dhe shënd. 16,7% 

  

Pra njësia e prokurimit nuk ka dhënë tabelë të vecantë për një vendroje në muaj dhe për një roje në 

muaj por ka dhënë vetëm një tabelë të cilën ne e kemi plotësuar dhe e kemi paraqitur në ofertë së 

bashku me analizën e kostos (bazën ligjore dhe përllogaritjet konkrete) […]. 

II.6.1.Nëpërmjet shkresës nr. 3310/1 prot., datë 26.11.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit si vijon:  
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“[…] Nga shqyrtimi i ofertës suaj  vërehet se ju nuk keni plotësuar preventivin për një venroje në 

muaj sipas shtojcës 1, pika 2 (të modifikuar). Pra keni dështuar të përmbushni detyrimin bazë për një 

ofertë të suksesshme që është ofertimi në përputhje me saktësimet në dokumentat e procedurës së 

prokurimit. 

Bashkëlidhur formularit të cmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje  dhe 1 v.roje  me tre 

turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme […]. 

II.6.2. Në datën 04.12.2018 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit 

të Prokurimit Publik, duke parashtruar  të njëtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor. 

II.7. Në datën 13.12. 2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1804/2 prot., 

shkresa e autoritetit kontrakt nr. 3475/1 prot., datë 12.12.2018 bashkëngjitur dokumentacioni mbi 

zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave. 

                                                                            

III 

 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe dokumentave të dërguara nga 

autoriteti kontraktor, 

Arsyeton 

 

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Inernational Security Albania” sh.p.k. se arsyeja  

e skualifikimit “Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender 

rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:  

Nuk keni plotesuar preventivin per 1 vendroje ne muaj sipas Shtojca 1, pika 2 (te modifikuar). Pra, 

keni dështuar të përmbushini detyrimin bazë për një ofertues të sukseshëm, që është ofertimi në 

përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit. Për sa mësipër Oferta vlersohet 

jo e rregullt nga Komisioni”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se: 

 

III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, 

duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të 

nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të 

prokurohen dhe jodiskriminuese”. 

Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij 

neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”. 

III.1.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më 

shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara 

se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë 

me shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të vecantë të ofertës, për:  
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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; 

c) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku 

do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. 

2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të 

informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas 

shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha 

elementet e saj”. 

III.1.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, 

në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 

25% e fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në 

përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e 

vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht 

të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të 

marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në cdo rast ofertuesi 

ka detyrimin të argumentojë dhe tëdokumentojë me prova shkresore sqarimet për 

elementin/elementet e vecanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”. 

III.1.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga 

ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje 

me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta. 

Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin 

sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura nga 

operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat të cilat 

fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale, ekonomiko – 

financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të ulët pas 

përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e prokurimit 

publik dhe në dokumentat standart të tenderit. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të ofertave 

të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit të ruajtjes 

dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, pra 

verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë anomalisht të 

ulëta. 

III.1.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e 

caktuar në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave të 

papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të ulëta. 

Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e 

argumentimit dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e 

dokumentuar, argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e vecantë të 

ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. 
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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 vecantë 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; 

c) 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 sic vepron në cdo procedurë prokurimi, edhe në 

rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë shqyrtimit dhe 

vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët në rast 

se një ofertë rezulton e tillë. 

III.1.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë 

fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe vecantisë 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 vecantë 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 vecantë të ofertës. 

III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit të 

prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të kryera 

nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve proceduriale; 

sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni i 

Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara. 

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të kërkuar 

(në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe si i tillë ai 

ka një pozitë të vecantë 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, 
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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, sic 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. Cdo shmangie 

nga këto kushte apo detyrime con 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 sic edhe në 

rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga minimale, e cila në 

rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto apo kur oferta nuk 

konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli edhe nga ana e 

Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin dhe monitorimin e 

respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në shkallë vendi. 

Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse, apo 

në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij karakteri që 

të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në mirëpërdorimin e fondeve 

publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, por 

bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor 

duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 

të këtij ligji. 

III.1.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti 

kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar: 

[…]  

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

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] 
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Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e 

APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

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 2 3 4 5 6 7 

 

Nr 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësia 

(Muaj) 

 

 

Sasia  

(nr.vendroje

ve) 

 

Numri total i 

rojeve për 

vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   

në total 

(neto) 

1. Sherbimi i ruajtjes se 

godines se ____________     

(X) (X) (X) (X) (X) 

  Oferta Neto ne total  

  TVSH (%)                                                                                                                   (X) 

  Oferta total                                                                                                                  (X) 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)”. 

III.1.9. Gjithashtu, në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 

paragrafi i fundit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

Shenim: Operatorët ekonomikë ofertues, në oferten ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha 

detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi. 

Në Shtojcën 9 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit është përcaktuar:  

“Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A  do të kryhet në 6 ditë punë (nga e Hëna – në të Shtunë) në 

godinat e zyrave qendër Filiali  dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. (gjashtë orë e dyzet 

minuta) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00.  

Në Zyrën Postare Tirana 5/1, shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ) :  

1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40.   

2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10.  
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Në godinën e Drejtorisë se Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në godinën e Filialit të Postës 

sh.a. Tiranë,Zyra Postare nr.5, (Qëndër) në godinen e Filialit të Postës sh.a. Qendra Tranzite 

Tiranë shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të jetë 24 (njëzet e katër) orë pa ndërprerje.  

 

Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i nënkategorisë 

1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i ndryshuar), Kreu 

i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.  

 

Në marrveshjen kuader do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.P.S.F-ja e 

cila përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare sh.a. 

dhe Degëve varësi, sipas kushteve të përcaktuara në marrveshjen kuader. 

 

Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë “1.3.A” 

në Filialet dhe Degët  e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a. 

 

 

 

Filiali i Postës 

Shqiptare sh.a. 

 

Koeficenti i 

përllogaritjes

së vlerës 

kryerjes së 

shërbimit 

roje 

 

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë 1.3.A, 

sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së shërbimit, 

vëndet ku kryhet shërbimi 

4. Drejtoria e 

Përgjithshme e Postës 

Shqiptare 

4.98 roje Godina  e  Administratës (1 vendroje me 1 roje me  tre turne 

) 

Filiali Qendrës 

Tranzite Tiranë 

4.98 roje Godina  e  Qëndres Tranzite  (1 vendroje me 1 roje me tre 

turne ) 

Filiali  Postës Tiranë   

Dega e Postës Tiranë 4.98 roje Godina  e zyrës Qëndër Tirana 5 (1 vendroje me 1 roje me  

tre turne) 

Dega e Postës Tiranë 2.24 roje Godina  e zyrës  Tirana 5/1  (1 vendroje me 1 roje me  dy 

turne) 

Dega e Postës Kavajë 1.12 roje Godina  e zyrës Qëndër Kavajë (1 vendroje me 1 roje me  

një turn) 

Totali 8.34roje  

 

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore 

që fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 
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Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit, autoriteti 

kontraktor ka përcaktuar: 

“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te 

Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas 

përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi 

Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A”  në  Filialet  dhe Degët  e Postës sh.a. 

[…] 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi”. 

III.1.10. Gjithashtu, autoriteti kontraktor ka publikuar në sistemin e prokurimit elektronik Shtojcën 

Mbi Modifikimin e Dokumentave të Tenderit, me ndryshimet si më poshtë vijon: 

 Në Shtojca 1, FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE të Dokumentave standarte të 

tenderit, bëhen këto modifikime: 

Shtohet:  

Sqarime  

(Shembulli i mëposhtem është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 ore):  

3. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri 

ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 

shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.  

4. Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet  preventivi për një roje dhe 1 

vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza e kostos 

 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke 

pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 

03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 

12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për 

Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. 

 

Nr. Emërtimi 

1 Shpenzime për pagë bazë 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III 

4 
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 16.7% 
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 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98 

(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës 

shërbimi). 

 Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit 

(si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore), rezultojnë të jenë 

nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen. 

 Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)  

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total. 

[...] 

III.1.11. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, 

ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos 

mujore për një roje dhe një vendroje, si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha 

parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret 

për turnin e dytë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar në dokumentat e tenderit se Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se 

dhene ne total. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i 

kërkuar nga autoriteti kontraktori për qarkun e Tiranës është për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë 

pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne 

( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, 

për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të 

ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), 

për një periudhë 12 muaj. 

Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik ”International Security Albania” sh.p.k., Komisioni i 

Prokurimit Publik konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti 

kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë analizën e kostos 

mujore të kryerjes së shërbimit si edhe preventivin në përputhje me tabelën e mësipërme ku vërehet 

se është parashikuar të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për 

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për një roje në muaj dhe për një vendroje në muaj. Nga 

shqyrtimi i ofertës së dorëzuar nga operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k., 

Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, nuk është përmbushur ky detyrim i autoritetit kontraktor 

sipas përcaktimeve në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi, për të paraqitur 

preventivin për një roje dhe një vendroje në muaj. 

Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që oferta e paraqitur 

nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga autoriteti kontraktor me qëllim 

garantimin e një kontrate të sukseshme. Në rastin në fjalë, nga oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik nuk shqyrtohet plotësimi i elementëve bazë të ofertës sipas zërave të kërkuar nga autoriteti 

kontraktor në dokumentat e tenderit, për një vendroje në muaj. 

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.  
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania” sh.p.k., në 

lidhje me kundërshtimin e skualifikimin të ofertës së tij ekonomike nuk qëndron.  

 

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k. për 

skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Dea Security” sh.p.k., Komisioni 

i Prokurimit Publik sqaron se: 

 

III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me 

titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se:  

“Cdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose 

rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, 

mund ta kundërshtojë vendimin.” 

III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, 

duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat 

i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai 

dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.  

Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar 

realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.  

Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga 

procedura e prokurimit, apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, atëherë ai qartësisht nuk mund ta 

fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me 

operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish 

nuk do të ishte fitues i kontratës. 

Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar 

apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë 

e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të 

tjerë në atë procedurë prokurimi. 

Në rastin konkret, KPP sqaron se, referuar arsyetimit të mësipërm në pikën III.1. të këtij vendimi, 

duke qenë se gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “International Security Albania” 

sh.p.k. mbetet e skualifikuar, rrjedhimisht ky operator ekonomik nuk legjitimohet të paraqesë ankesë 

për operatorët e tjerë ekonomikë, për sa kohë rezulton i skualifikuar nga procedura e mësipërme e 

prokurimit. 

 

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k. se arsyeja e 

skualifikimit të ofertës së tij ekonomike “ Nuk plotesoni kerkesen e dhene ne DST shtojca 1 pasi 

nuk keni plotesuar sakte kolonen e vlerave per nje vendroje me 4.98 roje me 3 turne ne muaj, e dhene 

tek shtojca 1 tabela e analizes se kostos sepse nuk keni plotesuar sakte shpenzimet per shtesat turnin 

e dyte per vendroje te cilat duhej te perllogariteshin ne vleren 3.774.889,8 leke dhe jo 3.774,88 leke 

sa jane perllogaritur nga ana juaj, nuk keni plotesuar sakte shpenzimet per shtesat turnin e trete per 

vendroje te cilat duhej te perllogariteshin ne vleren 25.166.081,4 leke dhe jo 25.166,08 leke sa jane 

perllogaritur nga ana juaj. Pra nuk keni permbushur detyrimet ligjore per zerat e shpenzimeve per 

vendroje, kjo vlere eshte nen kosto ligjore per shtesa turni dyte, te trete. Pra nuk keni plotesuar ne 
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menyre te sakte zerat e shpenzimeve tek kolona per vendroje dhe oferta juaj eshte nen koston ligjore. 

Si dhe cmimi njesi ne muaj per vendroje eshte llogaritur ne vleren 242.993,87 nderkohe qe sipas 

vlerave qe ju keni vendour tek preventivi per vendroje del vlera 242.996,05 leke. Për sa mësipër 

Oferta vlerësohet jo e rregullt nga Komisioni”, nuk qëndron, 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 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 vecantë 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; 

c) 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 cdo rast ofertuesi 

ka detyrimin të argumentojë dhe tëdokumentojë me prova shkresore sqarimet për 

elementin/elementet e vecanta 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. 
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Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin 

sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura nga 

operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat të cilat 

fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale, ekonomiko – 

financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të ulët pas 

përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e prokurimit 

publik dhe në dokumentat standart të tenderit. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të ofertave 

të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit të ruajtjes 

dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, pra 

verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë anomalisht të 

ulëta. 

III.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 vecantë 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 vecantë 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; 

c) 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 sic vepron në cdo 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 vecantisë 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 
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që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e vecantë 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 vecantë 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 proceduriale; 

sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni i 

Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara. 

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të kërkuar 

(në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe si i tillë ai 

ka një pozitë të vecantë 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, sic 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. Cdo shmangie 

nga këto kushte apo detyrime con 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 sic 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 
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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”, autoriteti 

kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar: 

[…]  

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

 

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 

APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

5. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

6. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nr 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësia 

(Muaj) 

 

 

Sasia  

(nr.vendroje

ve) 

 

Numri total i 

rojeve për 

vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   

në total 

(neto) 

1. Sherbimi i ruajtjes se 

godines se ____________     

(X) (X) (X) (X) (X) 

  Oferta Neto ne total  

  TVSH (%)                                                                                                                   (X) 

  Oferta total                                                                                                                  (X) 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 
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Vula                              ______________ 

 

 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)”. 

III.3.9. Gjithashtu, në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 

paragrafi i fundit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

Shenim: Operatorët ekonomikë ofertues, në oferten ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha 

detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi. 

Në Shtojcën 9 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit është përcaktuar:  

“Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A  do të kryhet në 6 ditë punë (nga e Hëna – në të Shtunë) në 

godinat e zyrave qendër Filiali  dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. (gjashtë orë e dyzet 

minuta) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00.  

Në Zyrën Postare Tirana 5/1, shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ) :  

1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40.   

2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10.  

 

Në godinën e Drejtorisë se Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në godinën e Filialit të Postës 

sh.a. Tiranë,Zyra Postare nr.5, (Qëndër) në godinen e Filialit të Postës sh.a. Qendra Tranzite 

Tiranë shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të jetë 24 (njëzet e katër) orë pa ndërprerje.  

 

Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i nënkategorisë 

1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i ndryshuar), Kreu 

i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.  

 

Në marrveshjen kuader do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.P.S.F-ja e 

cila përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare sh.a. 

dhe Degëve varësi, sipas kushteve të përcaktuara në marrveshjen kuader. 

 

Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë “1.3.A” 

në Filialet dhe Degët  e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a. 

 

 

 

Filiali i Postës 

Shqiptare sh.a. 

 

Koeficenti i 

përllogaritjes

së vlerës 

kryerjes së 

shërbimit 

roje 

 

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë 1.3.A, 

sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së shërbimit, 

vëndet ku kryhet shërbimi 
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4. Drejtoria e 

Përgjithshme e Postës 

Shqiptare 

4.98 roje Godina  e  Administratës (1 vendroje me 1 roje me  tre turne 

) 

Filiali Qendrës 

Tranzite Tiranë 

4.98 roje Godina  e  Qëndres Tranzite  (1 vendroje me 1 roje me tre 

turne ) 

Filiali  Postës Tiranë   

Dega e Postës Tiranë 4.98 roje Godina  e zyrës Qëndër Tirana 5 (1 vendroje me 1 roje me  

tre turne) 

Dega e Postës Tiranë 2.24 roje Godina  e zyrës  Tirana 5/1  (1 vendroje me 1 roje me  dy 

turne) 

Dega e Postës Kavajë 1.12 roje Godina  e zyrës Qëndër Kavajë (1 vendroje me 1 roje me  

një turn) 

Totali 8.35roje  

 

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore 

që fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

 

Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit, autoriteti 

kontraktor ka përcaktuar: 

“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te 

Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas 

përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi. 

 

Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A”  në  Filialet  dhe Degët  e Postës sh.a. 

[…] 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi”. 

 

III.3.10. Gjithashtu, autoriteti kontraktor ka publikuar në sistemin e prokurimit elektronik Shtojcën 

Mbi Modifikimin e Dokumentave të Tenderit, me ndryshimet si më poshtë vijon: 

 Në Shtojca 1, FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE të Dokumentave standarte të 

tenderit, bëhen këto modifikime: 

Shtohet:  

 

Sqarime  
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(Shembulli i mëposhtem është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 ore):  

5. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri 

ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 

shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.  

6. Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet  preventivi për një roje dhe 1 

vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza e kostos 

 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke 

pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 

03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 

12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për 

Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. 

 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98 

(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës 

shërbimi). 

 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)  

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total. 

[...] 

III.3.11. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, 

ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos 

mujore për një roje dhe një vendroje, si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha 

parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret 

për turnin e dytë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar në dokumentat e tenderit se Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se 

dhene ne total. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i 

kërkuar nga autoriteti kontraktori për qarkun e Tiranës është për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë 

pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne 

 

Nr. Emërtimi 

1 Shpenzime për pagë bazë 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III 

4 
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 16.7% 
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( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, 

për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të 

ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), 

për një periudhë 12 muaj. 

III.3.12. Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik ”Myrto Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit 

Publik konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ka 

kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë analizën e kostos mujore të 

kryerjes së shërbimit si edhe preventivin në përputhje me tabelën e mësipërme ku vërehet se është 

parashikuar të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore, për një roje në muaj dhe për një vendroje në muaj.  

Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga 

ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga 

shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertës së operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. e konkretisht 

elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e  tretë, si dhe sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore në masën 16,7%) –elementë këta të cilat janë përcaktuar shprehimisht dhe në DST-; për 

tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 2.24 

roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 07.00-

13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 roje 

për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, 

për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), për një periudhë 12 muaj, sipas përcaktimit të bërë në 

dokumentat e tenderit, ku është parashikuar se: “Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së 

ofertës së dhënë në total”, konstaton se oferta e këtij operatori ekonomik rezulton të jetë në 

minimumin e lejuar ligjor të këtij shërbimi. Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, 

vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga 

autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. Në rastin në fjalë, 

operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka përmbushur detyrimin bazë për një ofertues të 

sukseshëm, që është ofertimi në përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit 

objekt ankimi dhe në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga arsyet e skualifikimit të dhëna nga autoriteti kontraktor, 

bazuar në përcaktimet e bëra në dokumentat e tenderit nga ky i fundit, si edhe referuar 

qëndrueshmërisë në vendimmarrjen e KPP-së në raste të tjera të ngjashme, nga verifikimi i të gjithë 

elementëve të ofertës të plotësuar nga ankimuesi në ofertën e tij, konstaton se “Myrto Security” 

sh.p.k. ka përmbushur të gjitha detyrimet e kërkuara dhe oferta e tij është në minimumin ligjor të 

lejuar. 

Akoma më tej Komisioni i Prokurimit Publik nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatori 

ekonomik ankimues konstaton se, ky i fundit në hartimin e ofertës së tij ka respektuar edhe 

Rekomandimin e përbashkët të APP-së dhe KPP-së të datës 23.02.2018, protokolluar nga APP-ja me 

nr. 2511 prot., datë 23.02.2018, dhe nga Komisioni i Prokurimit Publik me nr. 332 prot., datë 

23.02.2018, në të cilin del e qartë mënyra se si këto zëra duhet të përllogariten me dy shifra pas presjes 

dhjetore. Në këtë kuptim KPP gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka plotësuar formularin e 

ofertës në përputhje me përcaktimet në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt 

ankimi pasi ka ofertuar në total, ka plotësuar zërat e shpenzimeve për një roje dhe një vendroje në 
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muaj dhe ka paraqitur analizën e kostos dhe preventivin për një roje dhe një vendroje në muaj, në 

përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi. 

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k. qëndron. 

 

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. se ofertat e operatorëve 

ekonomikë “Arbana Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, 

“Anakonda Security” sh.p.k “Siguria” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, 

“Dea Security” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k dhe “International Security 

Albania” sh.p.k nuk plotësojnë kushtet, kërkesat  dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, 

i kanë paraqitur ofertat ekonomike në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara  në dokumentat e 

tenderit. […] Në llogaritjet e mësipërme janë respektuar dispozitat ligjore në fuqi dhe kërkesat e 

autoritetit kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit, për rrjedhojë cdo cmim për njësi 

(pagë/roje/muaj dhe pagë/vendroje/muaj) më i ulët se 48.793,95 lek dhe 242.993,87 lekë për 

vendrojet me 4,98 roje, 42.664,15 lekë dhe 95.567,69 lekë për vendrojen me 2,24 roje dhe 43.136,41 

lekë dhe 48.312,77 lekë për vendrojen me 1,12 roje, janë cmime që cënojnë dispozitat ligjore të 

sipërcituar. 

[…] Cdo vlerë oferte më e ulët se 10.474.345,05 lekë  është vlerë që cënon kërkesat, udhëzimet dhe 

kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. 

Në shtojcën 1 është përcaktuar se, citoj “Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së 

dhënë në total”, ndërsa në shtojcën 8 është përcaktuar se, citoj “Shënim: Opertorët ekonomikë 

ofertues, në ofertën ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për kryerjen e këtij 

shërbimi.”  […]. 

Referuar kërkesave, kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe dispozitave ligjore, ofertat 

financiare të operatorëve ekonomikë “Arbana Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” 

sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k “SSX” sh.p.k “Nazeri 2000” 

sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k janë oferta në cmim për njësi dhe në vlerë totale nën koston 

minimale ligjore dhe si të tilla duhet të refuzohen/skualifikohen […], Komisioni i Prokurimit Publik, 

vëren se: 

 

III.4.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” mbi shoqëritë 

“Arbana Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda 

Security” sh.p.k “Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k., 

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej 

vendimit të KVO-së të datës 15.11.2018, ku këto shoqëri rezultonjnë të skualifikuara nga kjo 

procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesve. Për më tepër, nga 

verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në 

KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë 

prokurimi.  

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. mbi shoqëritë “Arbana 

Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” 
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sh.p.k “Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k. nuk do të merret 

në shqyrtim.  

 

III.4.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. për skualifikimin e 

shoqërisë “International Security Albania” sh.p.k., KPP gjykon se, referuar arsyetimit të bërë në pikën 

III.1. të këtij vendimi, shoqëria “International Security Albania” sh.p.k. mbetet e skualifikuar nga kjo 

procedurë prokurimi, pas shqyrtimit të ankesës së depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, 

e si rrjedhim duke përmbushur interesat e ankimuesit. Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit 

ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. mbi shoqërinë “International Security Albania” sh.p.k. nuk do të 

merret në shqyrtim.  

 

III.4.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” mbi shoqërinë, 

“SSX” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pavarësisht se ky operator ekonomik rezulton 

i skualifikuar nga autoriteti kontraktor, duke qenë se ky operator ekonomik ka paraqitur ankesë pranë 

KPP në lidhje me skualifikimin e tij, e me ndikim në interesat e ankimuesve, KPP vendosi të marrë 

në shqyrtim pretendimet e ankimuesit për këtë operator ekonomik. 

Sa më sipër, lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” mbi shoqëritë 

“SSX” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, vëren 

se: 

 

III.4.3.1. 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 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.4.3.2. 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 vecantë 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; 

c) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku 

do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. 

2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të 

informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas 
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shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha 

elementet e saj”. 

III.4.3.3. 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 cdo rast ofertuesi 

ka detyrimin të argumentojë dhe tëdokumentojë me prova shkresore sqarimet për 

elementin/elementet e vecanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”. 

III.4.3.4. 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 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.4.3.5. 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 vecantë 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 vecantë 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; 
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c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi; 

c) 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 sic vepron në cdo 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.4.3.6. 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 vecantisë 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 vecantë 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 vecantë të ofertës. 

III.4.3.7. 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 proceduriale; 

sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni i 

Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara. 

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të kërkuar 

(në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe si i tillë ai 

ka një pozitë të vecantë 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, sic 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. Cdo shmangie 

nga këto kushte apo detyrime con në prishjen e kontratës”.  
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Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të 

kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse cilësia 

e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të 

përcaktuar në kontratë. 

Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për qëllim 

që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu sic 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.4.3.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti 

kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar: 

[…]  

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

 

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 

APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

7. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

8. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Nr 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësia 

(Muaj) 

 

 

Sasia  

(nr.vendroje

ve) 

 

Numri total i 

rojeve për 

vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   

në total 

(neto) 

1. Sherbimi i ruajtjes se 

godines se ____________     

(X) (X) (X) (X) (X) 

  Oferta Neto ne total  

  TVSH (%)                                                                                                                   (X) 

  Oferta total                                                                                                                  (X) 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)”. 

III.4.3.9. Gjithashtu, në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 

paragrafi i fundit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

Shenim: Operatorët ekonomikë ofertues, në oferten ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha 

detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi. 

Në Shtojcën 9 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit është përcaktuar:  

“Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A  do të kryhet në 6 ditë punë (nga e Hëna – në të Shtunë) në 

godinat e zyrave qendër Filiali  dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. (gjashtë orë e dyzet 

minuta) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00.  

Në Zyrën Postare Tirana 5/1, shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ) :  

1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40.   

2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10.  

 

Në godinën e Drejtorisë se Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në godinën e Filialit të Postës 

sh.a. Tiranë,Zyra Postare nr.5, (Qëndër) në godinen e Filialit të Postës sh.a. Qendra Tranzite 

Tiranë shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të jetë 24 (njëzet e katër) orë pa ndërprerje.  

 

Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i nënkategorisë 

1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i ndryshuar), Kreu 

i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.  

 



39 
 

Në marrveshjen kuader do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.P.S.F-ja e 

cila përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare sh.a. 

dhe Degëve varësi, sipas kushteve të përcaktuara në marrveshjen kuader. 

 

Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë “1.3.A” 

në Filialet dhe Degët  e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a. 

 

 

 

Filiali i Postës 

Shqiptare sh.a. 

 

Koeficenti i 

përllogaritjes

së vlerës 

kryerjes së 

shërbimit 

roje 

 

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë 1.3.A, 

sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së shërbimit, 

vëndet ku kryhet shërbimi 

4. Drejtoria e 

Përgjithshme e Postës 

Shqiptare 

4.98 roje Godina  e  Administratës (1 vendroje me 1 roje me  tre turne 

) 

Filiali Qendrës 

Tranzite Tiranë 

4.98 roje Godina  e  Qëndres Tranzite  (1 vendroje me 1 roje me tre 

turne ) 

Filiali  Postës Tiranë   

Dega e Postës Tiranë 4.98 roje Godina  e zyrës Qëndër Tirana 5 (1 vendroje me 1 roje me  

tre turne) 

Dega e Postës Tiranë 2.24 roje Godina  e zyrës  Tirana 5/1  (1 vendroje me 1 roje me  dy 

turne) 

Dega e Postës Kavajë 1.12 roje Godina  e zyrës Qëndër Kavajë (1 vendroje me 1 roje me  

një turn) 

Totali 8.36roje  

 

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore 

që fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

 

Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit, autoriteti 

kontraktor ka përcaktuar: 

“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te 

Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas 

përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi. 



40 
 

 

Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A”  në  Filialet  dhe Degët  e Postës sh.a. 

[…] 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi”. 

 

III.4.3.10. Gjithashtu, autoriteti kontraktor ka publikuar në sistemin e prokurimit elektronik Shtojcën 

Mbi Modifikimin e Dokumentave të Tenderit, me ndryshimet si më poshtë vijon: 

 Në Shtojca 1, FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE të Dokumentave standarte të 

tenderit, bëhen këto modifikime: 

Shtohet:  

 

Sqarime  

(Shembulli i mëposhtem është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 ore):  

7. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri 

ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 

shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.  

8. Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet  preventivi për një roje dhe 1 

vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza e kostos 

 

 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke 

pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 

03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 

12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për 

Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. 

 

Nr. Emërtimi 

1 Shpenzime për pagë bazë 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III 

4 
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 16.7% 
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 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98 

(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës 

shërbimi). 

 Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit 

(si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore), rezultojnë të jenë 

nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen. 

 Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)  

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.[...] 

III.4.3.11. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, 

ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos 

mujore për një roje dhe një vendroje, si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha 

parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret 

për turnin e dytë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar në dokumentat e tenderit se Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se 

dhene ne total. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i 

kërkuar nga autoriteti kontraktori për qarkun e Tiranës është për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë 

pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne 

( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, 

për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të 

ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), 

për një periudhë 12 muaj. 

Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik ”SSX” sh.p.k., ”Nazeri 2000” sh.p.k. ”Dea Security” 

sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt 

ankimi autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë 

analizën e kostos mujore të kryerjes së shërbimit si edhe preventivin në përputhje me tabelën e 

mësipërme ku vërehet se është parashikuar të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi 

pagë dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për një roje në muaj dhe për një 

vendroje në muaj.  

Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga 

ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga 

shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertës së operatorëve ekonomikë “SSX” sh.p.k., ”Nazeri 2000” sh.p.k. 

”Dea Security” sh.p.k. e konkretisht elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e  tretë, 

si dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%) –elementë këta të cilat janë përcaktuar 

shprehimisht dhe në DST-; për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë pa ndërprerje për një periudhë 

12 muaj, një vendroje me 2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ): 

1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, për një periudhë 12 muaj, 

dhe një vendroje me 1.12 roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të ndara në oraret nga ora 

08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), për një periudhë 12 muaj, 

sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, ku është parashikuar se: “Klasifikimi i ofertave 

bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total”, konstaton se oferta e këtyre operatorëve 

ekonomikë rezulton të jetë nën minimumin e lejuar ligjor të këtij shërbimi. Komisioni gjykon se një 



42 
 

ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit. 

Në rastin në fjalë, operatorët ekonomikë “SSX” sh.p.k., ”Nazeri 2000” sh.p.k. ”Dea Security” sh.p.k. 

nuk kanë përmbushur detyrimin bazë për një ofertues të sukseshëm, që është ofertimi në përputhje 

me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi dhe në aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi.  

Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që oferta e paraqitur 

nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga autoriteti kontraktor me qëllim 

garantimin e një kontrate të sukseshme.  

Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me 

të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës 

dhe në dokumentat e tenderit.  

 

Në këtë kuptim KPP gjykon se, operatorët ekonomikë “SSX” sh.p.k., ”Nazeri 2000” sh.p.k. ”Dea 

Security” sh.p.k. nuk kanë paraqitur ofertën në përputhje me përcaktimet si më sipër cituar, dhe oferta 

e tyre duke parë elementët konkretë si edhe ofertën në total, rezulton të jenë nën minimumin ligjor të 

lejuar. 

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k. qëndron. 

 

III.5. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ”Myrto Security” sh.p.k. për operatorët 

ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security”, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar 

gjykimit mësipër në pikën III.2., gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës 

administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e këtyre operatorëve ekonomikë pas arsyetimit të 

KPP do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, shqyrtimi në themel i pretendimeve 

të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtyre operatorëve e për rrjedhojë nuk 

do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ. 

 

III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ”Trezhnjeva” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit 

Keni dhene cmime te ndryshme ne oferte per sa i perket vendrojes me 1.12 roje dhe vendrojes me 

2.24 roje. Pasi, cmimi i dhene nga ana juaj tek kolona per nje roje nuk perputhjet me cmimin e dhene 

tek kolona per vendroje. Per nje roje ne vendrojen me 1.12 roje ju keni ofertuar ne vleren 43.323,1 

leke/roje X 1.12 roje = 48.521.872 leke, por nderkohe cmimin per nje vendroje e keni dhene 48.521,87 

leke/vendroje. Per nje roje ne vendrojen me 2.24 roje ju keni ofertuar ne vleren 42.774,44 leke/roje 

X 2.24 roje = 95.810.265,6 leke, por nderkohe cmimin per nje vendroje e keni dhene 95.810,26 

leke/vendroje. OE nuk mund te ofertojne me oferta te ndryshme, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit 

Publik, vëren se: 

 

III.6.1. 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.6.2. 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 vecantë 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; 

c) 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.6.3. 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 cdo rast ofertuesi 

ka detyrimin të argumentojë dhe tëdokumentojë me prova shkresore sqarimet për 

elementin/elementet e vecanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”. 

III.6.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga 

ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje 

me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta. 

Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin 

sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura nga 

operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat të cilat 

fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale, ekonomiko – 

financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të ulët pas 

përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e prokurimit 

publik dhe në dokumentat standart të tenderit. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të ofertave 

të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit të ruajtjes 

dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, pra 
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verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë anomalisht të 

ulëta. 

III.6.5. 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 vecantë 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 vecantë 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; 

c) 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 sic vepron në cdo 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.6.6. 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 vecantisë 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 vecantë 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 vecantë të ofertës. 

III.6.7. 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 proceduriale; 
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sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 

Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni i 

Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara. 

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të kërkuar 

(në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe si i tillë ai 

ka një pozitë të vecantë 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, sic 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. Cdo shmangie 

nga këto kushte apo detyrime con 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 sic 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.6.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti 

kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar: 

[…]  

Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 
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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 

APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

9. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

10. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nr 

 

Përshkrimi i Shërbimeve 

 

Njësia 

(Muaj) 

 

 

Sasia  

(nr.vendroje

ve) 

 

Numri total i 

rojeve për 

vendroje 

 

Çmimi 

Njësi 

/muaj 

 

  

Oferta   

në total 

(neto) 

1. Sherbimi i ruajtjes se 

godines se ____________     

(X) (X) (X) (X) (X) 

  Oferta Neto ne total  

  TVSH (%)                                                                                                                   (X) 

  Oferta total                                                                                                                  (X) 

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

Shënim: 

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)”. 

III.6.9. Gjithashtu, në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 

paragrafi i fundit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

Shenim: Operatorët ekonomikë ofertues, në oferten ekonomike duhet të parashikojnë të gjitha 

detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi. 

Në Shtojcën 9 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit është përcaktuar:  
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“Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A  do të kryhet në 6 ditë punë (nga e Hëna – në të Shtunë) në 

godinat e zyrave qendër Filiali  dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. (gjashtë orë e dyzet 

minuta) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00.  

Në Zyrën Postare Tirana 5/1, shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ) :  

1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40.   

2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10.  

 

Në godinën e Drejtorisë se Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në godinën e Filialit të Postës 

sh.a. Tiranë,Zyra Postare nr.5, (Qëndër) në godinen e Filialit të Postës sh.a. Qendra Tranzite 

Tiranë shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të jetë 24 (njëzet e katër) orë pa ndërprerje.  

 

Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i nënkategorisë 

1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i ndryshuar), Kreu 

i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.  

 

Në marrveshjen kuader do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.P.S.F-ja e 

cila përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare sh.a. 

dhe Degëve varësi, sipas kushteve të përcaktuara në marrveshjen kuader. 

 

Tabela e numrit të rojeve për çdo turn e vend rojeve për shërbimin roje të nënkategorisë “1.3.A” 

në Filialet dhe Degët  e Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a. 

 

 

 

Filiali i Postës 

Shqiptare sh.a. 

 

Koeficenti i 

përllogaritjes

së vlerës 

kryerjes së 

shërbimit 

roje 

 

Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë 1.3.A, 

sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së shërbimit, 

vëndet ku kryhet shërbimi 

4. Drejtoria e 

Përgjithshme e Postës 

Shqiptare 

4.98 roje Godina  e  Administratës (1 vendroje me 1 roje me  tre turne 

) 

Filiali Qendrës 

Tranzite Tiranë 

4.98 roje Godina  e  Qëndres Tranzite  (1 vendroje me 1 roje me tre 

turne ) 

Filiali  Postës Tiranë   

Dega e Postës Tiranë 4.98 roje Godina  e zyrës Qëndër Tirana 5 (1 vendroje me 1 roje me  

tre turne) 

Dega e Postës Tiranë 2.24 roje Godina  e zyrës  Tirana 5/1  (1 vendroje me 1 roje me  dy 

turne) 
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Dega e Postës Kavajë 1.12 roje Godina  e zyrës Qëndër Kavajë (1 vendroje me 1 roje me  

një turn) 

Totali 8.37roje  

 

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore 

që fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

 

Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit, autoriteti 

kontraktor ka përcaktuar: 

“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te 

Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas 

përfundimit të kontratave që janë në fuqi. 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi. 

Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A”  në  Filialet  dhe Degët  e Postës sh.a. 

[…] 

Afatet e ekzekutimit:    “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A 

në 10 Lote” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të 

kontratave që janë në fuqi”. 

III.6.10. Gjithashtu, autoriteti kontraktor ka publikuar në sistemin e prokurimit elektronik Shtojcën 

Mbi Modifikimin e Dokumentave të Tenderit, me ndryshimet si më poshtë vijon: 

 Në Shtojca 1, FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE të Dokumentave standarte të 

tenderit, bëhen këto modifikime: 

Shtohet:  

Sqarime  

(Shembulli i mëposhtem është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 ore):  

9. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri 

ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 

shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.  

10. Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet  preventivi për një roje dhe 1 

vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.   

 

Nr. Emërtimi 

1 Shpenzime për pagë bazë 

2 Shtesë mbi pagë për turnin II 

3 Shtesë mbi pagë për turnin III 

4 
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 16.7% 
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Analiza e kostos 

 

 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke 

pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 

03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 

12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për 

Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. 

 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98 

(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës 

shërbimi). 

 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)  

 Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total. 

[...] 

III.6.11. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, 

ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e kostos 

mujore për një roje dhe një vendroje, si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha 

parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret 

për turnin e dytë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar në dokumentat e tenderit se Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se 

dhene ne total. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i 

kërkuar nga autoriteti kontraktori për qarkun e Tiranës është për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë 

pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne 

( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, 

për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të 

ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), 

për një periudhë 12 muaj. 

Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik ”Trezhnjeva” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik 

konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ka kërkuar 

nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë analizën e kostos mujore të kryerjes së 

shërbimit si edhe preventivin në përputhje me tabelën e mësipërme ku vërehet se është parashikuar 

të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore 

dhe shëndetësore, për një roje në muaj dhe për një vendroje në muaj.  

Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga 

ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga 

shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertës së operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. e konkretisht 

elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e  tretë, si dhe sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore në masën 16,7%) –elementë këta të cilat janë përcaktuar shprehimisht dhe në DST-;  
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për tre vendroje, me 4.98 roje për 24 orë pa ndërprerje për një periudhë 12 muaj, një vendroje me 

2.24 roje, ku shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë ): 1. turni i parë  nga ora 

07.00-13.40, 2. turni i dytë  nga ora 13.30-20.10, për një periudhë 12 muaj, dhe një vendroje me 1.12 

roje për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë, të ndara në oraret nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-

20.00, për 6 ditë të javës (nga e hëna në të shtunë), për një periudhë 12 muaj, sipas përcaktimit të bërë 

në dokumentat e tenderit, ku është parashikuar se; “Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së 

ofertës së dhënë në total”, konstaton se oferta e këtij operatori ekonomik rezulton të jetë në 

minimumin e lejuar ligjor të këtij shërbimi. Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, 

vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga 

autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. Në rastin në fjalë, 

operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. ka përmbushur detyrimin bazë për një ofertues të 

sukseshëm, që është ofertimi në përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit 

objekt ankimi dhe në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga arsyet e skualifikimit të dhëna nga autoriteti kontraktor, 

bazuar në përcaktimet e bëra në dokumentat e tenderit nga ky i fundit, si edhe referuar 

qëndrueshmërisë në vendimmarrjen e KPP-së në raste të tjera të ngjashme, nga verifikimi i të gjithë 

elementëve të ofertës të plotësuar nga ankimuesi në ofertën e tij, konstaton se “Trezhnjeva” sh.p.k. 

ka përmbushur të gjitha detyrimet e kërkuara dhe oferta e tij është në minimumin ligjor të lejuar. 

Akoma më tej Komisioni i Prokurimit Publik nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatori 

ekonomik ankimues konstaton se, ky i fundit në hartimin e ofertës së tij ka respektuar edhe 

Rekomandimin e përbashkët të APP-së dhe KPP-së të datës 23.02.2018, protokolluar nga APP-ja me 

nr. 2511 prot., datë 23.02.2018, dhe nga Komisioni i Prokurimit Publik me nr. 332 prot., datë 

23.02.2018, në të cilin del e qartë mënyra se si këto zëra duhet të përllogariten me dy shifra pas presjes 

dhjetore. Në këtë kuptim KPP gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka plotësuar formularin e 

ofertës në përputhje me përcaktimet në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt 

ankimi pasi ka ofertuar në total, ka plotësuar zërat e shpenzimeve për një roje dhe një vendroje në 

muaj dhe paraqitur analizën e kostos dhe preventivin në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi. 

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. qëndron. 

 

III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ” Trezhnjeva” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit 

”Nuk plotesoni sipas modifikimit te AK kerkesen e dhene ne DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, 

3.5 Kapaciteti teknik, pika 3.5.10 “Operatori ofertues duhet të nënshkruaje dhe vulose specifikimet 

teknike të ofertuara dhe shërbimin dhe grafikun e ekzekutimit” nuk keni paraqitur te plotesuar sakte 

shtojcen 9. Për sa mësipër Oferta vlerësohet jo e rregullt nga Komisioni”, nuk qëndron, Komisioni i 

Prokurimit Publik vëren se: 

 

III.7.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8, pika 3.5.10, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kriterin: 

“Operatori ofertues duhet të nënshkruaje dhe vulose specifikimet teknike të ofertuara dhe shërbimin 

dhe grafikun e ekzekutimit”. Gjithashtu në shtojcën 9, është përcaktuar Operatori ofertues duhet të 

nënshkruaje dhe vulose specifikimet teknike të ofertuara”. 
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III.7.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.  

konstatohet se është paraqitur dokumentacioni si më poshtë: 

Shtojca “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, e firmosur dhe e nënshkruar, 

Shtojca “Specifikimet teknike”, e firmosur dhe e nënshkruar, 

Shtojca “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, e firmosur dhe e nënshkruar. 

III.7.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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”.  

III.7.4. 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 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.7.5. Sa më sipër analizuar, konstatohet se nga ana e operatorit ekonomik ankimues është paraqitur 

dokumentacioni sipas kërkesave të autoritetit kontraktor, aq më tepër në kushtet kur prej tij është 

paraqitur shtojca 5 Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, e cila është një deklaratë 

eksplicite për t’u plotësuar nga ana e operatorit ekonomik. 

Në dokumentat e tenderit, Shtojca Specifikimet teknike dhe Shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit, në  

mënyrë të qartë e specifike, në krye të tyre thuhet se janë “... për tu plotësuar nga Autoriteti 

Kontraktor”, ndërkohë që Shtojca 5 po aty, në krye të saj thuhet “...për tu plotësuar nga Operatori 

Ekonomik”. 

III.7.6. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të 

kontratës. 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 mbështetje edhe të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se 

komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që 

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.  

Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur 

nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do 

të konsiderojë 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. Rrjedhimisht, KPP 

gjykon se operatori ekonomik ankimues me dokumentacionin e paraqitur përmbush kriteret e 

përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. 

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ”Trezhnjeva” sh.p.k. qëndron. 
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III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ”Trezhnjeva” sh.p.k. për skualifikimin e 

operatorëve ekonomikë ”Nazeri 2000” sh.p.k. dhe ”Dea Security” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit 

Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, 

referuar gjykimit të mësipërm në pikën III.6., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik 

“Nazeri 2000” sh.p.k. dhe operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e 

skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin. 

 

III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” mbi shoqëritë “Arbana 

Sh.A” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” 

sh.p.k “Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k., Komisioni i 

Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-

së të datës 15.11.2018, ku këto shoqëri rezultonjnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e 

për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesve. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit 

të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta 

operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.  

 

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi shoqëritë “Arbana Sh.A” 

sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k 

“Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k. nuk do të merret në 

shqyrtim.  

 

III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për skualifikimin e 

shoqërisë “International Security Albania” sh.p.k. dhe “S.S.X.” sh.p.k., KPP gjykon se, referuar 

arsyetimit të bërë në pikën III.1. dhe III.4.3. të këtij vendimi, shoqëria “International Security 

Albania” sh.p.k. dhe shoqëria “SSX” sh.p.k. mbeten të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, 

pas shqyrtimit të ankesave të depozituara pranë Komisionit të Prokurimit Publik, e si rrjedhim duke 

përmbushur interesat e ankimuesit.  

 

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi shoqërinë “International 

Security Albania” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k. nuk do të merret në shqyrtim.  

 

III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për skualifikimin e 

shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k. pasi oferta e kësaj shoqërie është nën koston ligjore, KPP gjykon 

se, referuar arsyetimit të bërë në pikën III.3. të këtij vendimi, ky pretendim nuk qëndron pasi shoqëria 

“Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ofertën ekonomike në minimumin ligjor të lejuar. 

 

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi shoqërinë “Myrto 

Security” sh.p.k. nuk qëndron.  
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III.12. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k. për kundërshtimin e skualifikimit 

të ofertës së tij, KPP gjykon se, referuar arsyetimit të bërë në pikën III.2. të këtij vendimi, shoqëria 

“SSX” sh.p.k. mbetet e skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e si rrjedhim pa interesa në këtë 

procedurë prokurimi objekt shqyrtimi, ndaj ky operator ekonomik nuk legjitimohet. 

 

Sa më sipër, pretendimet e tij nuk merren në shqyrtim. 

 

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 

596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e 

Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,  

 

Vendos 

 

1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. për procedurën e 

prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-87546-09-27-2018 me objekt: “Shërbimi i 

ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”, Qarku Tiranë”, Loti IV, me 

fond limit 10.654.950 lekë (pa tvsh), zhvilluar ne daten 29.10.2018 nga autoriteti kontraktor 

Posta Shqiptare sh.a.  

2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k. për 

procedurën e mësipërme të prokurimit.  

3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për procedurën e 

mësipërme të prokurimit.  

4. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të 

prokurimit.  

5. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik 

“Myrto Security” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e 

kualifikuar këtë operator ekonomik në procedurën e mësipërme e prokurimit. 

6. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik 

“Trezhnjeva” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar 

këtë operator ekonomik në procedurën e mësipërme e prokurimit. 

7. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik 

“Nazeri 2000” sh.p.k., dhe “Dea Security” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara 

si më sipër, duke i skualifikuar këta operatorë ekonomikë nga procedura e mësipërme e 

prokurimit. 

8. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për 

zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera. 

9. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga 

operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. 
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10. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, 

Tiranë. 

11. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Nr. 1804 Protokolli  Nr. 1806 Protokolli     

Datë 03.12.2018  Datë 03.12.2018    

 

Nr. 1818 Protokolli  Nr. 1829 Protokolli 

Datë 03.12.2018  Datë 04.12.2018 

    

   

 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

Nënkryetar     Anëtar 

Enkeleda Bega    Merita Zeqaj 

 

 

 

 

 

Kryetar 

Evis Shurdha 

 

 

 

 


