REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 393/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së tij si në procedurën e prokurimit “Procedurë e
Hapur” me objekt: “Loti II: Radio Kukësi, R/Stacioni Kukës totali 5
roje”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
10.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Stacioneve
Transmetuese RTV;
Kualifikimin e ofertës së tij dhe skualifikimine operatorëve të tjerë
ekonomikë në procedurën e mësipërme të prokurimit;
Skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k dhe shtimin e
arsyeve për operatorë të tjerë në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Shtiqni” sh.p.k.
Adresa: Lagja nr. 4. Pallati 8, Ap. 3, Kukës.
“Nazeri 2000” sh.p.k
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë
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Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
Adresa: Rruga “Kongresi i Manastirit”, 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”,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjet në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, 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 konstatoi se këta të fundit 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, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1. Në datën 19.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Loti II: Radio Kukësi, R/Stacioni Kukës totali 5
roje”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.

II.3. Në datën 24.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Sabeta” sh.p.k.
“Shtiqni” sh.p.k.
“Brahaj 01” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.

2.949.990 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
2.997.300 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
3.201.780 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
3.500.448 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
33.882.438 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
331.930.296 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar

Në portalin elektronik të prokurimeve, ofertat e dorëzuara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
duke respektuar shifrat pas presjes dhjetore rezultojnë me vlerat ekonomike si më poshtë:
“Sabeta” sh.p.k.
“Shtiqni” sh.p.k.
“Brahaj 01” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.

2.949.990 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
2.997.300 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
3.201.780 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
3.319.302,96 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar
3.388.243,8 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
3.500.448 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

II.4. Në datën 24.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k., është vënë në dijeni
mbi arsyen e skualifikimit nga kjo procedurë prokurimi e konkretisht:
1) Nuk ka paraqitur vërtetim nga DPQ Kukës së disponon grup të gatshëm në këtë qark;
2) Shoqëria nuk ka paraqitur fatura tatimore ose kontrata qeraje që vërtetojnë disponimin e
pajisjeve të ndërlidhjes;
3) Nuk ka paraqitur kopje të certifikuar tëbilancit të vitit 2014;
4) Analiza e kostos: operatori ka llogaritur pagën bazë sipas legjislacioni, ndërsa shtesat për
ditë pushimi, ditë feste dhe ditë leje për vendrojen me 16 orë shërbi nuk i ka llogaritur.
Gjithashtu koston nuk e ka llogaritur për 2 vendroje;
II.4.1. Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme. Në
ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje.
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II.4.2. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
Autoriteti kontraktor ka shkelur ligjin e prokurimit përkatësisht nenin 2 të tij pasi Bilanci i vitit
2014 nuk është kërkuar në DST.
Formularin e ofertës e kemi në përputhje të plotë me ligjin 75/2014 dhe jo sipas pretendimeve të
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar 5 roje. Për vendrojen 16 orëshe
është parashikuar tek grafiku i shërbimit/ Kosto është e plotë për dy vendrojet me 5 roje total;
Bashkëngjitur dokumentacioni për të cilin autoriteti kontraktor pretendon se nuk janë plotësuar
në mënyrë korrekte. [....]
II.5.1. Në datën 24.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., është është
vënë në dijeni mbi arsyen e skualifikimit nga kjo procedurë prokurimi e konkretisht.
Shoqëria nuk ka paraqitur certifikatën e profesionit për të punësuarit të lëshuar nga DPQ Kukës.
Në datën 29.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e
operatorëve të tjerë ekonomikë. Bashkangjitur ankimimit të tij nuk rezulton të ketë marrë kthim
përgjigje nga ana e autoritetit kontraktor.
II.5.3. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit të bërë nga autoriteti kontraktor për shoqërinë tone pasi
kemi paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës nr. 658 prot datë
07.04.2015, në të cilën shprehet se shoqëria jonë ka të certifikuar 5 punonjës shërbimi për këtë
qark. [...]referuar udhëzimit nr. 656 prot datë 06.10.2009 pika 23 përcakton se certifikata
përgatitet në dy kopje një prej të cilave e merr punonjësi i shërbimit dhe një administrohet në
kartoteken e DPQ përkatëse. [....]
Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k si dhe të mbeten te skualifikuara “Brahaj 01” sh.p.k, “Shtiqni”
sh.p.k dhe “Sabeta” sh.p.k pasi:
Nuk kanë përmbushur për vendrojen me 3 roje shpenzimet e detyrueshme per pagen minimale,
shtesat e turnit të dytë dhe të tretë, nuk kanë përmbushur detyrimet për festat zyrtare, për
sigurimet shoqërore dhe shëndetësorem,m dhe shpenzimet për armatim.
Të njejtat pretendime edhe për vendrojen me 2 roje.
Kërkojmë skualifikimin e shoqërive “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k si dhe
operatorëve të skualifikuar t’i shtohen arsye shtesë si më sipër.
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II.6.1. Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë
ekonomikë dhe shtim arsyesh skualifikimi. Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor
ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje.
II.6.3. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar skualifikimin e
operatorëve të tjerë ekonomikë si më poshtë.
Kërkojmë shtimin e arsyeve për operatorët ekonomikë “Shtiqni” sh.p.k dhe “Brahaj 01” sh.p.k.,
për arsyet se:
Vërtetimi i OSHEE nga këto operatorë ekonomikë nuk vërtetojnë se kanë paguar muajin shkurt
2015;
Nuk kanë përllogaritur vlerën për lejen e zakonshme.
Nuk kanë përllogaritur shpenzimet për ditet e pushimit javor dhe ditët e festave zyrtare. [...]
Gjithashtu këkrojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k pasi:
Nuk ka përllogaritur vlerën për lejen e zakonshme.
Nuk ka përllogaritur shpenzimet për ditet e pushimit javor dhe ditët e festave zyrtare. [...]
Nuk ka përllogaritur shtesat e Turnit të dytë;
Nuk ka përllogaritur shtesat e turnit të tretë
Nuk ka përllogaritur shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
Shpenzimet për festat zyrtare
Shpenzimet për armatim
Vërtetimi i paraqitur nga DPQ Kukës nuk vërteton se disponon sallë operative të instaluar në
Qytetin e Kukësit.
Vëretimi i OSHEE nuk vërteton se ka paguar muajin shkurt 201;
Ooferta e shoqërisë e publikuar është 331930296 lekë pa TVSH mbi fondin limit që është 3 601
696.
II.7 Në datën 12.05.2015 nëpërmjet shkresës nr. 367/1 prot., datë 11.05.2015 autoriteti
kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k. se
“operatori ka llogaritur pagën bazë sipas legjislacioni, ndërsa shtesat për ditë pushimi, ditë
feste dhe ditë leje për vendrojen me 16 orë shërbimi nuk i ka llogaritur. Gjithashtu koston nuk e
ka llogaritur për 2 vendroje”, 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”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.1.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.4. Në shtojcën 7 të dokumentave të tenderit Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3 nga
ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
Operatori ekonomik duhet të shoqërojë formularin e cmimit me analizë kosto të detajuar për
pagën bazë, të gjitha shtesat mbi pagën, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për
armatim, ndërlidhje, leje për ushtrim profesioni, shpenzimet për uniformën e shpenzime të tjera
dhe fitimin e shoqërisë.
Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet: Shërbimi do te kryhet
ne objektet si më poshtë:
Loti i Dytë: Radio Kukesi totali 3 roje, R/Stacioni Kukes totali 2 roje Shërbimi i ruajtjes do të
kryhet në ambjentet e specifikuara më lartë në bazë të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
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Gjithashtu tek shtojca 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” Shërbimi që kërkohet: Shërbimi
i ruajtjes dhe sigurise fizike të objekteve të RTSH-së (i ndarë sipas loteve) Afatet e ekzekutimit:
12 muaj nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Shërbimi kërkohet të realizohet për gjatë një viti kalendarik do të jetë si më poshtë:

Nr i
Lotit

Drejtoria /
Stacioni

Vendro
je

Nr i
Rojeve

Loti
i
Dytë

Radio
Kukësi

1

3

Radio
Stacioni
Kukës

1

2

24 Ore
18
16
Shërbim
Orë
Orë
(i
shërbi
pandërpre shërbim
m
rë)

Orari i
sherbimit
nga e
Hena-Dielë
14.00 –
08.00

x

x

16.00 –
08.00

Shërbimi do të jetë sipas grafikut të mësipërm, përfshirë ditët e pushimit dhe festat kombëtare.
III.1.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera nga
Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, ky i fundit, në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk ka
respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet
ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për
armatim, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tij tё rezultojё nёn koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar prej tij, nuk qëndron.
III.2 Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas
ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, në bazë të arsyetimit të mësipërm
pikërisht në pikën III.1.5 konkludohet që shqytimi, i pretendimeve të tjera nuk merren në
shqyrtim për ekonomik administrative.
III.3. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i
përket “Shoqëria nuk ka paraqitur certifikatën e profesionit për të punësuarit të lëshuar nga
DPQ Kukës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar
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plotësimi i kërkesës si vijon:
Të përbashkëta për të katër lotet: Certifikatë për ushtrimin e profesionit për të punësuarit të
lëshuar nga Drejtoritë e Policive të Qarqeve përkatëse si më poshtë:
Loti i Dytë: Radio Kukësi, R/Stacioni Kukës Totali 5 Roje Qarku Kukës.
III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. rezulton se, ky operator ekonomik për plotësimin e kriterit ka dorëzuar:

-

Vërtetim nr. 658 datë 07.04.2015 me anë të të cilit vërtetohet se:
[…] Ka të certifikuar dhe pajisur me certifikata për punonjës shërbimi 5 (pesë) punonjës
shërbimi, nga këta 1 (një) përgjegjës shërbimi.[…] Punonjësit janë: z. L. I, z. R. B, z. Sh.
M, z. E. B dhe z. B S

III.3.3. 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 përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.3.4. Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., me
dokumentacionin e dorëzuar prej tij nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur dokumentin, vërtetim lëshuar
nga DPQ Kukës por nuk ka paraqitur lejet sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.4. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., në lidhje me
pretendimet për operatorët e tjerë ekonomik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në bazë të
arsyetimit të mësipërm, pika III.3.4 meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas ankimimit në
KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, kështu që ai nuk legjitimohet për t’u ankuar për
operatorëve të tjerë.
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, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk do të arrinte të realizonte interesin e tij të ligjshëm. 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 nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet nuk merren në shqyrtim.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., në
lidhje me skualifikimet e shoqërisë së “Shtiqni” sh.p.k, dhe “Brahaj 01” sh.p.k Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
(i) Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., në lidhje
me operatorin ekonomik “Shtiqni” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
meqenëse në bazë të arsyetimit të mësipërm, pika III.1.5 gjendja faktike dhe juridike
e këtij operatori edhe pas ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”,
konkludohet që shqyrtimi i ofertës së këtij operatori, nuk ka asnjë ndikim në
interesat e ankimuesit “Eurogjici Security” sh.p.k.
(ii) Sa i përket pretendimit mbi operatorin ekonomik “Brahaj 01” sh.p.k., gjendja faktike
dhe juridike e të cilit rezulton “i skualifikuar”, si dhe duke marrë në konsideratë
faktin që nga informacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor dhe nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të jetë ankimuar në
lidhje me këtë procedurë prokurimi, konkludohet që shqyrtimi i ofertës së tij
ekonomike, nuk ka asnjë ndikim në interesat e ankimuesit “Eurogjici Security” sh.p.k
III.6 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., për kualifikim
të padrejtë të operatotit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k se “Vëretimi i OSHEE nuk vërteton se ka
paguar muajin shkurt 2015”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, ekonomik dhe financiar, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar kriterin:
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“Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, pervec
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është
i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të
kërkesës nga operatori ekonomik”
Gjithashtu dhe tek Kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 1 d) është përcaktuar:
“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
III.6.2. Për plotësimin e kriterit për energjinë elektrike, Shoqёria “Trezhnjeva” sh.p.k ka
paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 2310 prot, datë 02.04.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Trezhnjeva” sh.p.k, ku evidentohet që:
“… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë
detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 01.04.2015, pa
përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2015”.
III.6.3 Në datën 30.03.2015, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), me
shkresën nr. 6287/1 prot., me lëndë “Kthim përgjigje kërkesës për Informacion”, protokolluar
nga KPP me nr. 273/4 prot., datë 01.04.2015, ka kthyer përgjigje mbi informacionin e kërkuar,
duke bashkëlidhur edhe formatin standard të miratuar nga OSHEE për dokumentin “Vërtetim
Debie”.
III.6.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.6.5. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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.6.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
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III.6.7. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se shoqёria “Trezhnjeva” sh.p.k plotëson
kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi
procedura e prokurimit është zhvilluar në datën 10.04.2015. Rrjedhimisht operatori
ekonomik ankimues, nёpёrmjet dokumentacionit tё paraqitur, ka vёrtetuar se ka shlyer të
gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, pa përfshirë detyrimet për muajin Mars 2015,
data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ёshtё data
28.03.2015.
Me dokumentacionin e dorëzuar prej tij e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur një dokument, vërtetim debie
lëshuar nga OSHEE, për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., që është i regjistruar në
Shqipëri.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., për kualifikim
të padrejtë të operatotit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k se “Vërtetimi i paraqitur nga DPQ Kukës
nuk vërteton se disponon sallë operative të instaluar në Qytetin e Kukësit”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, kapaciteti teknik, autoriteti kontraktor ka përcaktuar
kriterin:
“Operatori duhet të provojë me vertetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës se disponon

sallë operative të instaluar në qytetin ku ndodhet objekti i prokurimit (Sqarim: Nuk kërkohet
ambient apo sallë në kuptimin ndërtimor, por dhe disponimi i pasijeve që bëjnë të mundur
realizimin e funksionit të sallës operative)“
III.7.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.7.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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.7.4 Për plotësimin e kriterit për energjinë elektrike, Shoqёria “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur
dokumentin e mëposhtëm:
Vërtetim nr. 1249 prot., datë 25.11.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës.
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“Disponon sallë operative, qendër kontrolli e pajisur me mjete të ndërlidhjes, komunikimit të
vëzhgimit, në qarkun Kukës (Kukës, Has, Tropojë)”
Me dokumentacionin e dorëzuar prej tij e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur një dokument, vërtetim
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës ku vërteton se disponon sallë operative, qendër
kontrolli e pajisur me mjete të ndërlidhjes, komunikimit të vëzhgimit, në qarkun Kukës (Kukës,
Has, Tropojë).
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
III.8 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se operatori ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k në ofertën e tij:
“Nuk ka përllogaritur vlerën për lejen e zakonshme. Nuk ka përllogaritur shpenzimet për ditet e
pushimit javor dhe ditët e festave zyrtare. [...],Nuk ka përllogaritur shtesat e Turnit të dytë; Nuk
ka përllogaritur shtesat e turnit të tretë, Nuk ka përllogaritur shpenzimet për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore, Shpenzimet për festat zyrtare, Shpenzimet për armatim”, Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se:
III.8.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.8.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.8.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.8.4. Në shtojcën 7 të dokumentave të tenderit Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3 nga
ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
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“Operatori ekonomik duhet të shoqërojë formularin e cmimit me analizë kosto të detajuar për
pagën bazë, të gjitha shtesat mbi pagën, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për
armatim, ndërlidhje, leje për ushtrim profesioni, shpenzimet për uniformën e shpenzime të tjera
dhe fitimin e shoqërisë.”
Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet: Shërbimi do te kryhet
ne objektet si më poshtë:
Loti i Dytë : Radio Kukesi totali 3 roje, R/Stacioni Kukes totali 2 roje Shërbimi i ruajtjes do të
kryhet në ambjentet e specifikuara më lartë në bazë të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Gjithashtu tek shtojca 11 ”Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” Shërbimi që kërkohet: Shërbimi
i ruajtjes dhe sigurise fizike të objekteve të RTSH-së (i ndarë sipas loteve) Afatet e ekzekutimit:
12 muaj nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Shërbimi kërkohet të realizohet për gjatë një viti kalendarik do të jetë si më poshtë:

Nr i
Lotit

Drejtoria /
Stacioni

Vendro
je

Nr i
Rojeve

Loti
i
Dytë

Radio
Kukësi

1

3

Radio
Stacioni
Kukës

1

2

24 Ore
18
16
Shërbim
Orë
Orë
(i
shërbi
pandërpre shërbim
m
rë)

Orari i
sherbimit
nga e
Hena-Dielë
14.00 –
08.00

x

x

16.00 –
08.00

Shërbimi do të jetë sipas grafikut të mësipërm, përfshirë ditët e pushimit dhe festat kombëtare.
III.8.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera nga
Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, ky i fundit, në përllogaritjen e ofertës së tij, ka
respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet
ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për
armatim, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tij tё rezultojё nё koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar prej ankimuesit nuk qëndron.
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Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k. “Shtiqni” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurёn e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Loti II: Radio Kukësi, R/Stacioni Kukës totali 5 roje”,
me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
2. Autoriteti kontraktor, lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 836 Protokolli; Nr. 856 Protokolli; Nr. 868 Protokolli;
Datë 07.05.2015;
Datë 11.05.2015;
Datë 12.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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