REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Rruga "Papa Gjon Pali II",Nr.3,Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.558/4 prot

Tiranë, më 27.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
Lagjia “Mustafa Matohiti”

TEPELENË
Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor
Ish parku i automjeteve

GJIROKASTËR
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat
e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar.

Në datën 27.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. prot. 558
datë 03.05.2013, të operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit
“kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtje Objekti DRSHTRR Gjirokastër”, me fond limit
2.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 08.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
• subjekti ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
• ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 17.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit me
objekt: “Ruajtje Objekti DRSHTRR Gjirokastër”, me fond limit 2.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 08.04.2013;



Në datën 08.04.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të cilën
paraqitën ofertat e tyre 3 operatorë ekonomikë, konkretisht: “Taulanti” sh.p.k,
“Anakonda” sh.p.k dhe “Grup-4” sh.p.k;
Në datën 18.04.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin, duke vendosur si vijon:
1. “Taulanti” sh.p.k me ofertë
1.956.740 lekë, Kualifikuar,
2. “Anakonda” sh.p.k me ofertë
1.716.720 lekë, Skualifikuar,
3. “Grup-4” sh.p.k me ofertë
1.644.120 lekë, Skualifikuar;





Në date 19.04.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Anakonda” sh.p.k;



Në datën 23.04.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1102/1, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k duke refuzuar ankesën e tij;



Në datën 03.05.2013, operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit, konkretisht:
 Mos paraqitjen e analizës së çmimit për një roje të kërkuar nga
komisioni i vlerësimit,
 Autorizimit “Për blerje arme speciale” lëshuar nga Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit konform ligjit nr. 877 date
19.04.2001, i ka mbaruar afati i vlefshmërisë;
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Përsa mësipër, operatori ekonomik ankimues kërkon kualifikimin e ofertës së tij, si ofertë
e rregullt, me dokumentacion të plotë dhe që ka parashikuar të gjithë detyrimet ligjore
minimale, si dhe marrjen e masave ndëshkimore për anëtarët e KVO-së për mosrespektim
të ligjit të prokurimeve


Në datën 16.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot.1212/1, ka
depozituar pranë KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe
argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorit ekonomik.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave në sistemin e
prokurimeve publike,
Arsyetoi:


Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:
(i) Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 1
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e
tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar
dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo
lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo
ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.”;
(ii) Në datën 15.04.2013 nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave është kërkuar shpjegim
për ofertën sipas kërkesave ligjore;
(iii) Në datën 16.04.2013 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k i është përgjigjur kërkesës së
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur analizën e çmimit për një roje sikurse
kërkuar nga komisioni i vlerësimit.
Për sa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.


Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:
(i) Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit, në Shtojcën 6, për “Kriteret e veçanta
të kualifikimit“, pika 2/e, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Autorizim nga
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Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit për blerjen e armëve speciale konform Ligjit
Nr.8770..”;
(ii) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
“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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54
të këtij ligji.”;
(iii) Nga shqyrtimi i ofertës paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, rezulton se për
plotësimin e këtij kriteri:
 është paraqitur dokumenti me nr. prot. 878/1 datë 23.02.2011 “Autorizim për blerje
armatim, municion dhe pajisje speciale nga sh.r.s.f “Anakonda””
gjykon se, skualifikimi me këtë arsyetim është i bazuar duke e bërë kriterin të papërmbushur. Në
bazë të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63, ky kritet
duhet të ishte ankimuar në ndjekje të shkalleve dhe afateve përkatëse.
Për sa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, mbështetur në informacionin e dërguar nga autoriteti
kontraktor, konstaton se arsyet e skualifikimit të operatorit ankimues janë njëkohësisht kosto nën
ligjore dhe informacione të rreme lidhur me listëpagesat, duke përjashtuar arsyen e mosparaqitjes
së analizës së çmimit për një roje të kërkuar nga komisioni i vlerësimit, pasi kjo kërkesë e
autoritetit kontraktor konsiderohet e plotësuar.
Në lidhje me koston, KPP sqaron se referuar VKM-sё nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e
pagës minimale në shkallë vendi”, referuar nenit 81, të “Kodit të Punës”, referuar VKM-së nr.
1114, datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr. 7703, datё 11.05.1993 “Pёr
sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”, pika III.3 ku pёrcaktohet se: “kontributi i
detyrueshёm pёr sigurimet shoqёrore e shёndetёsore i tё punёsuarit, duke filluar nga data
01.05.2009 e nё vazhdim, tё jetё 27.9% e pagёs bruto mujore, sipas listpagesёs, ku pjesa e
punёdhёnёsit tё jetё 16,7% dhe pjesa e tё punёsuarit 11.2%”, Urdhrit nr. 3644, datë 07.12.2011
“Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, si dhe Urdhrit nr. 1490, datё
21.06.2001, tё Ministrit tё Rendit Publik “Pёr pёrcaktimin e uniformёs sё punonjёsit tё shёrbimit
tё shoqёrisё tё ruajtjes dhe tё sigurisё fizike” kryhen përllogaritjet për koston totale ligjore.
Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 1,7 dhe 8, “Formulari i
ofertës”, “Specifikimet teknike” dhe “Shërbimet dhe grafikun e ekzekutimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar : « Formulari i Ofertes », Shërbimi në objekt do të jetë me një
vend roje me efektiv minimlisht 4+1policë roje dhe fati i ekzekutimit: 12 muaj pas lidhjes së
kontratës, për pasojë nga operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k, është ofertuar si çmim total i
ofertës vlera prej 1.716.720 lekë, (pa TVSH) .
Për sa mësipër, oferta paraqitur nga ky operator është në koston ligjore të lejuar.
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Lidhur me informacionet e rrema në listëpagesa, KPP gjykon se një arsyetim i tillë skualifikimi
është jashtë kompetencave të autoritetit kontraktor Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Gjirokastër.
Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur prej operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtje Objekti DRSHTRR
Gjirokastër”, me fond limit 2.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 08.04.2013, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër.

2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e mësipërme të prokurimit.

3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
Relator: L.Pelinku
KRYETAR
LEALBA PELINKU
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