KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 1/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION
(RTS)” sh.p.k, në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me
objekt “Për platformën elektronike për dërgimin e SMS-ve”, me fond
limit 4.800.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 15.12.2014 nga
autoriteti kontraktor POSTA SHQIPTARE sh.a.”
“Skualifikimi i operatorit ekonomik “IMAGE & COMMUNICATIONS
DEVELOPMENT” sh.p.k, nga kjo procedurë prokurimi.”

Ankimues:

“KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k & “RED
TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k)
Adresa: Blvd.“Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 11
Tiranë

Palë e ankimuar:

POSTA SHQIPTARE sh.a
Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”,
Tiranë
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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.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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe në vijim,
operatori 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.
I.3. Operatori ekonomik ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.12.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt
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“Për platformën elektronike për dërgimin e SMS-ve”, me fond limit 4.800.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor POSTA SHQIPTARE sh.a.
II.2. Në datën 15.12.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
Nr.

Operatori Ekonomik

1.
2.

“ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS (ABS)” sh.p.k
3.350.000 lekë skualifikuar
Bashkimi
i
operatorëve
ekonomikë
“KRISTAL 3.750.000 lekë skualifikuar
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY
SOLUTION (RTS)” sh.p.k
“IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT” sh.p.k
4.200.000 lekë kualifikuar

3.

Oferta (pa TVSH)

II.3. Në datën 18.12.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION”
sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
(i)

Operatori ekonomik “Red Technology Solution” sh.p.k me Nipt L41512005R, nuk
plotëson pikën 2.2 të Kritereve të veçanta të kualifikimit, “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, në të cilën kërkohet që operatori ekonomik duhet të paraqesë një
dokument të lëshuar nga administrata tatimore ku të vërtetohet xhiro vjetore gjatë 3
viteve te fundit (2011, 2012, 2013). Xhiro mesatare vjetore duhet të ketë një vlerë jo
më të vogël se 70% e fondit limit.

(ii)

Operatori ekonomik “Red Technology Solution” sh.p.k me Nipt L41512005R, nuk
plotëson pikën 2.3 të Kritereve të veçanta të kualifikimit, “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, ku kërkohen kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2012, 2013 të
paraqitura pranë autoriteteve përkatëse.
Në zbatim të VKM-së Nr.1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik” (me
ndryshimet), Kreu VII, Kushtet e Përgjithshme për Zbatim, pika 2. Bashkimi i
Operatorëve ekonomik, shkronja “a”, ku përcaktohet që “Oferta mund të paraqitet
nga një grup operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët
gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij grupi”, dhe shkronja “c”, ku përcaktohet që “Çdo operator
ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPPsë, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së
bashku, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje”, operatori ekonomik “Red Technology Solution”
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sh.p.k me Nipt L41512005R, nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar në
përputhje me pjesëmarrjen e tij në këtë shërbim.
II.4. Në datën 22.12.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION”
sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke paraqitur pretendimet si më poshtë:
(i)

(ii)

(iii)

Sipas LPP Neni 44, pika 2, “Operatorët Ekonomikë”, bashkimi i operatorëve
ekonomikë për të marrë pjesë në një prokurim konsiderohet si një kandidat i vetëm.
Njoftimi juaj i skualifikimit e ka shkelur këtë klauzolë duke e formuluar këtë njoftim në
mënyrë të tillë që shoqëria “Red Technology Solution (RTS)” sh.p.k. (këtu e më tutje
“RTS”) shihet dhe trajtohet si një kandidat më vete, dhe duke parashtruar arsyet e
skualifikimit të kësaj shoqërie (dhe jo të bashkimit), të tilla që përcaktojnë që kjo
shoqëri është e vetme në pjesëmarrje në tender, dhe jo partnere në një bashkim
operatorësh ekonomikë. Në vazhdimësi të këtij trajtimi, si një kandidat më vete,
autoriteti juaj kontraktor ka vijuar me shpalosjen e arsyeve të skualifikimit dhe trajtimin
e kritereve të veçanta të kualifikimit të tenderit si objekt plotësimi nga një kandidat më
vete dhe jo nga një bashkim shoqërish.
Në Dokumentet e Tenderit të publikuara prej jush, vëmë re një mospërputhje në shtojcën
6, pika 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nënpikat 2 dhe 3. Ndërkohë që keni
kërkuar vërtetimin e xhiros vjetore për vitet 2011, 2012 dhe 2013, bilancet i kërkoni
vetëm për vitet 2012 dhe 2013. Përse vërtetimi i xhiros kërkohet për 3 vitet e fundit
financiare, ndërsa bilancet kërkohen për 2 vitet e fundit financiare, ndërkohë që qëllimi
i përbashkët i këtyre kërkesave është i njëjtë: verifikimi i aftësive financiare dhe
ekonomike të ofertuesit.
Përsa i përket justifikimit tuaj se RTS nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit,
kapaciteti ekonomik dhe financiar, ky argument është tërësisht i pabazuar në arsye dhe
ligj si më poshtë:
a) Kristal Communication sh.p.k. dhe RTS kanë nënshkruar më 12.12.2014 Kontratën e
Bashkimit të Përkohshëm për pjesëmarrjen në tender dhe realizimin e kontratës
përkatëse, dorëzuar me ofertën tone, ku RTS ka rënë dakord të kryejë shërbimet e
“Ofrimit të krijimit të mundësive të raporteve për SMS-të e dërguara dhe ndjekjes
dhe implementimit të projektit nga nënshkrimi i kontratës dhe deri në përfundimin e
saj”, dhe këto shërbime në fjalë të varfra duan të thonë konsulencë dhe asistencë në
realizimin e objektit të tenderit, dhe përbëjnë një aksesor jothelbësor në realizimin e
objektit “Për platformën e dërgimit të SMS-ve”, dhe këto shërbime përbëjnë vetëm
l0% të objektit, ndërkohë që shërbimi konkret i dërgimit të SMS-ve (dhe veprimet e
lidhura me të) i kërkuar nga objekti i tenderit, siç është përcaktuar nga Kontrata e
Bashkimit të Përkohshëm, do të realizohen nga “lideri i bashkimit”, me 90% të
objektit të tenderit, shoqëria “Kristal Communication” sh.p.k, që ka të gjithë
kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare, teknike etj. për të realizuar këtë porcion
prej 90%. Siç shihet qartë nga ekstrakti nga QKR i dorëzuar nga RTS, RTS është
krjuar në mars të vitit 2014, dhe sigurisht nuk mund të paraqesë bilance dhe
vërtetime për një kohë të mëparshme nga data e themelimit të saj. Sipas VKM, Kreu
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III “ Dokumentet e Tenderit”, Pika 3, “c”, “Kontratat e Shërbimeve”, kërkesat për
gjendjen ekonomike dhe financiare të operatorit ekonomik duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e t enderit, dhe ne rastin e
bashkimit t ë operatorëve ekonomikë, plotësimi i këtyre kërkesave duhet të jetë
në përpjesëtim me përqindjen e ndarjes së shërbimeve. Pra, në rastin konkret
ndërkohë që objekti i tenderit është dërgimi i SMS-ve, shërbimi i
konsulencës/asistencës i ofruar nga RTS me një vlerë prej vetëm 10 % përbën një
fraksion shumë të vogël, dhe jo domethënës të shërbimit të kërkuar, dhe
dokumentat financiarë (vërtetimi nga autoritetet tatimore dhe vërtetimi bankar),
të dorëzuar nga RTS e justifikojnë më së miri kapacitetin e kryerjes së shërbimit
prej saj.
'\

.

b) Në V.K.M, Kreu VII , “Kushte të Përgjithshme për zbatim”, pika 2 “Bashkimi i
Operatorëve Ekonomikë”, shkronjat “a” dhe “c”, përcaktojnë që “Oferta mund të
paraqitet nga një grup operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij grupi….Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në
dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje.”
Siç shihet qartë nga dokumentat e dorëzuara me ofertën tonë, kërkesat ekonomike dhe
financiare përmbushen më së miri nga i gjithë bashkimi i marrë së bashku, dhe RTS
përmes dokumentave të paraqitur vërteton se është një subjekt i Drejtorisë Rajonale
Tatimore Tiranë, që ka shlyer gjithë detyrimet tatimore të çdo lloji dhe që ka gjendje
financiare të mjaftueshme (shumë më tepër nga ç'kërkohet) për të justifikuar kryerjen
e shërbimit të konsulencës sipas Kontratës së Bashkëpunimit të Përkohshëm.
Gjithashtu, përveç sa më sipër, RTS ka paraqitur ekstraktet nga QKR, vërtetimin e
shlyerjes së detyrimeve të energjisë elektrike, që ka paguar sigurimet shoqërore,
listëpagesat, etj. që vërtetojnë që RTS mbulon më së miri shërbimin e marrë përsipër.
Gjithashtu, meqënëse në pikën “a” të si më sipër specifikohet që në ofertë duhet të
përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij grupi, ju bëjmë me dije se në vetë dokumentet e tenderit, specifikimet
e ofertës apo grafikun e shërbimit të publikuara prej jush, nuk kishte asnjë lloj
nënndarjeje zërash apo fragmentizimi të shërbimit, nuk ishte specifikuar një mënyrë
sesi do të realizohej shërbimi, etj., nuk mund të pretendohet që kjo ndarje të merret
përsipër nga ofertuesit duke patur parasysh karakterin virtual të këtij shërbimi, duke
marrë përsipër rrezikun e një penalizimi etj., por që gjithsesi ne këtë ndarje e kemi
specifikuar në kontratën përkatëse të bashkimit të operatorëve ekonomikë, ku është
mëse evidente që shërbimi esencial i dërgimit të SMS-ve do të realizohet nga “lideri i
bashkimit të operatorëve”, “Kristal Communication” sh.p.k. që ka gjithë kapacitetet
e kërkuara për të ofruar këtë shërbim.
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c) Në vijim të arsyetimit të pikës “b” të mësipërme, si dhe të nenit 46 te LPP, gjendja
ekonomike dhe financiare e operatorit ekonomik vërtetohet përmes deklaratave
bankare (të cilën RTS e ka paraqitur në një vlerë disa herë më të lartë seç kërkohet
sipas 10% të tij), ose kur nevojitet përmes paraqitjes së bilanceve financiare, ose
deklaratës së xhiros vjetore për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky
informacion është i mundur. Pra, LPP nuk e parashikon si absolutisht të detyrueshëm
paraqitjen e bilanceve apo vërtetimit të xhiros, por e kushtëzon paraqitjen e tyre nëse
ky informacion është i nevojshëm, por mbi të gjitha kur është i mundur, dhe në rastin
konkret, meqënëse RTS është themeluar në 2014, ky informacion për vitet 2011, 2012,
2013 është tërësisht i pamundur. Pra në rastin konkret, sipas nenit më sipër,
meqënëse informacioni për vitet e mëparshme është i pamundur, atëherë kapaciteti
ekonomik financiar i RTS vërtetohet përmes dokumentave të paraqitur prej tij lidhur
me këtë kapacitet. Gjithashtu, skualifikimi i RTS bie në kundërshtim me pikën 3 të
nenit me sipër 46, pasi ky skualifikim dekurajon tërësisht pjesëmarrjen në prokurime
publike të një biznesi të ri.
d) Gjithashtu, mbëshetur në nenin 53 të LPP, autoriteti kontraktor, në momentin që do
dyshonte për kapacitetet ekonomike apo financiare të RTS, përpara skualifikimit,
mund të kishte kërkuar sqarime rreth këtyre kapaciteteve, qoftë prej RTS, qoftë prej
autoriteteve tatimore, por prej tij nuk na ka ardhur asnjë kërkesë për sqarim, dhe nuk
kemi dijeni për ndonjë të tillë.
Gjithashtu, sipas pikës 4, të nenit 53, edhe pse ligjërisht për ne mungesa e vërtetimit
të xhiros apo bilanceve nuk përbën devijim, edhe sikur duke supozuar që të ishte
devijim, gjithsesi, duke parë në total që kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të
tenderit plotësohen më së miri dhe në perfeksion nga bashkimi i operatorëve, atëherë
kjo do të ishte mëse e mjaftueshme për kualifikimin e ofertës sonë, duke marrë
parasysh dhe faktin që oferta jonë është konsiderueshëm më e ulët sesa oferta e fundit
(më e larta), e vetmja e kualifikuar nga autoriteti kontraktor.
(iv)

Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Image & Communications Development” sh.p.k. (e
vetmja shoqëri e kualifikuar në këtë tender, e cila gjithashtu ka paraqitur ofertën më të
lartë), kualifikim i cili është i paligjshëm, pasi:
a)

Sipas DT, Shtojca 6, pika 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nënpika 2,
ju kërkoni një xhiro mesatare vjetore për 3 vitet e fundit (2011, 2012, 2013) me
një vlerë jo më të vogël se 70% e fondit limit, pra në vlerën prej 3.360.000 lekësh.
Shoqëria “Image & Communications Development” sh.p.k. sipas bilancit të saj të
vitit 2013, ku pasqyrohen të dhënat dhe për vitin 2012, të publikuar në ekstraktin
e saj historik nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, rezulton me xhiro:
Periudha 2012: 1.908.882 Lekë
Periudha 2013: 1.693.292 Lekë
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Gjithashtu, sipas shënimeve financiare te bilancit, thuhet se për vitin 2011 xhiroja
ka qënë më e lartë se 2.000.000 lekë. Duke supozuar maksimalen, që kjo xhiro në
2011 ka qenë 3.000.000, xhiroja mesatare vjetore për 3 vitet e fundit rezulton
2.200.274, pra shumë më e ulët sesa xhiro e kërkuar në dokumentet e tenderit, dhe
kjo është një arsye absolute për skualifikimin e shoqërisë "Image &
Communications Development" sh.p.k.
b)

Sipas DT, Shtojca 6, pika 2 Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nënpika 2.2, ju
kërkoni furnizime me natyrë ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit
financiare të aktivitetit të operatorit, në vlerën sa 40 % e fondit limit të kësaj
procedure, pra në vlerën 1.920.000 lekë. Duke njohur shumë mirë tregun dhe
klientelën e dërgimit të SMS-ve, ne shprehim dyshimet tona të forta që shoqëria
“Image & Communications Development” sh.p.k. nuk ka furnizime të ngjashme
në vlerën e kërkuar prej jush. Ju lutemi të kryeni verifikimet përkatëse për këtë
dhe na pajisni me këtë informacion.

c)

Formulari i ofertës së shoqërise “Image & Communications Development”
sh.p.k., nuk është plotësuar në mënyrë të drejtë, të saktë dhe ligjore, pasi nuk jep
asnjë lloj informacioni sesa do të jetë çmimi i një SMS, apo sa kredite do të
përrnbajë një SMS, apo si do të ndryshojnë tarifat drejt destinacioneve kombëtare
dhe atyre ndërkombëtare, duke qenë dhe kjo kështu një arsye për skualifikim, pasi
me kaq infonnacion sa në këtë formular oferte, autoriteti juaj kontraktor nuk ka
asnjë lloj informacioni sesi do të zbatohet kontrata me një operator ekonomik që
kërkon ta shpallë fitues, pra kjo ofertë e kësaj shoqërie është e pavlefshme.

d)

Ju lutemi të na jepni informacion sipas të drejtës që na njihet nga LPP mbi
përmbushjen e të gjitha kritereve të tenderit (veçanërisht të kritereve të veçanta të
kualifikimit) nga ana e kësaj shoqërie.

II.5. Në datën 26.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)”
sh.p.k), duke refuzuar ankesën me arsyetimin se:
(i)

Lidhur me pretendimin tuaj, sipas të cilit jeni skualifikuar padrejtësisht për faktin se
operatori “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)”sh.p.k është trajtuar si kandidat
i vetëm dhe jo si anëtar në një bashkim shoqërish, sqarojmë se:
Në zbatim të Kreut VII, pika 2, shkronjat “a”, dhe “c”, të VKM-së Nr.1, datë
10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar), “Oferta mund të
paraqitet nga një grup operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij grupi...Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat
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ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet
e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të
përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”
Sa më sipër, operatori “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k nuk
përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar në përputhje me pjesëmarrjen e tij në
këtë shërbim, dhe konkretisht nuk plotëson pikën 2.2 dhe pikën 2.3 të Kritereve të
veçanta të kualifikimit, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në të cilën është
kërkuar që operatorët ekonomikë të paraqesin një dokument të lëshuar nga
administrata tatimore ku të vërtetohet xhiro vjetore gjatë 3 viteve te fundit (2011,
2012, 2013). Xhiro mesatare vjetore duhet të ketë një vlerë jo më të vogël se 70% e
fondit limit, si dhe kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2012, 2013 të
paraqitura pranë autoriteteve përkatëse.
(ii)

Lidhur me pretendimin tuaj, sipas të cilit në Dokumentet e Tenderit ekziston një
mospërputhje në shtojcën 6, pika 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nënpikat 2
dhe 3, ku është kërkuar vërtetimi i xhiros vjetore për vitet 2011, 2012 dhe 2013,
ndërsa bilancet janë kërkuar vetëm për vitet 2012 dhe 2013, sqarojmë se nëse do të
kishit ndonjë pretendim apo vërejtje lidhur me kriteret e kualifikimit, në mbështetje të
nenit 42/1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
duhej t’i paraqisnit ato, pranë autoritetit deri në 5 (pesë) ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave dhe jo pas shpalljes së klasifikimit të ofertave.
Përderisa, deri në momentin e klasifikimit të ofertave keni qënë dakort me të gjitha
kriteret ligjore dhe teknike të parashikuara në DT, pretendimi juaj nuk qëndron.

(iii)

Lidhur me pretendimin tuaj, sipas të cilit skualifikimi i bashkimit tyë operatorëve
ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY
SOLUTION (RTS)” sh.p.k, është i pabazuar pasi operatori “RED TECHNOLOGY
SOLUTION (RTS)” sh.p.k, merr përsipër vetëm 10 % të objektit të shërbimit, i cili
përbën një fraksion shumë të vogël, dhe jo domethënës të shërbimit të kërkuar,
sqarojmë se:
Operatori “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, duhej të provonte
kapacitetin eknomik dhe financiar dhe për të trguar besueshmërinë e realizimit të
kontratës, që do të thotë se mospërmbushja e pikave të kërkuara nga ligji le të kuptojë
që 10 % e kontratës nuk do të përpmbushet. Si rrjedhojë, realizimi i kontratës i cili
sipas ligjit nënshkruhet nga bashkimi i operatorëve vetëm për faktin që kontrata të
ketë realizim të plotë dhe jo të pjesshëm, që do të çonte në cënimin e interesave
publike që janë të lidhura me aktivitetine autoritetit kontraktor.

(iv)

Në lidhje me pretendimin tuaj, sipas të cilit shoqëria “Image & Communications
Development” sh.p.k., duhet të skualifikohet pasi, nuk plotëson kriterin e përcaktuar
në DT lidhur me xhiron mesatare vjetore për 3 vitet e fundit, ju bëjmë me dije se, ky
pretendim nuk qëndron, pasi xhiroja vjetore e këtij operatori për vitin 2011 është
7.079.590 lekë, për vitin 2012 është 1.908.882 lekë dhe për vititn 2013 është
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1.557.639 lekë. Pra, mesatarja e përllogaritur rezulton afërsisht 3.515.370 lekë, vlerë
e cila e tejkalon 70 % të fondit limit.
(v)

Në lidhje me pretendimin tuaj, sipas të cilit shoqëria “Image & Communications
Development” sh.p.k., duhet të skualifikohet pasi, nuk plotëson kriterin e përcaktuar
në DT lidhur me furnizimet e ngjashme ju bëjmë me dije se, ky pretendim nuk
qëndron, pasi ky operator ka realzuar gjatë tre viteve të fundit të ushtrimit të
aktivitetit financiar, furnizime me natyrë të ngjashme në vlerën sa 42.53 % e fondit
limit të kësaj procedurë prokurimi.

(vi)

Së fundi, në lidhje me pretendimin tuaj, sipas të cilit shoqëria “Image &
Communications Development” sh.p.k., duhet të skualifikohet pasi, nuk ka plotësuar
në mënyrë të drejtë dhe të saktë formularin e ofertës, ju informojmë se ky pretendim
nuk qëndron, pasi formulari i ofertës është plotësuar nga ky operator sipas të gjitha
kritereve të përcaktuara nga autoriteti, konform formularit tip të APP-së. Gjithashtu,
operatori ka plotësuar shtojcën 4, sipas rubrikave të kërkuara dhe sipas qëllimit që
ka procedura objekt kontrate.

II.6. Në datë 30.12.2014 operatori ekonomik “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k &
“RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.7. Në datë 06.01.2015, nëpërmjet shkresës me nr.02/1prot., datë 06.01.2015, me objekt
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Për platformën elektronike
për dërgimin e SMS-ve”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)”).
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyet e skualifikimit të ofertës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION
(RTS)”sh.p.k, sipas të cilave “…operatori ekonomik “Red Technology Solution” sh.p.k me Nipt
L41512005R, nuk plotëson pikat 2.2 dhe 2.3 të Kritereve të veçanta të kualifikimit, “Kapaciteti
ekonomik dhe financiar”, në të cilat kërkohet paraqitja e një dokumenti të lëshuar nga
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administrata tatimore ku të vërtetohet xhiro vjetore gjatë 3 viteve te fundit (2011, 2012, 2013).
Xhiro mesatare vjetore duhet të ketë një vlerë jo më të vogël se 70% e fondit limit, si edhe
paraqitja e kopjeve të çertifikuara të bilanceve të viteve 2012, 2013 të paraqitura pranë
autoriteteve përkatëse”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në Shtojcën 6, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tek “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, nënpikat 2 dhe 3, nga ana e autoritetit kontraktor u është kërkuar operatorëve ofertues
që të paraqesin:
“Dokument lëshuar nga administrata tatimore ku të vertetohet xhiro vjetore gjatë 3
viteve të fundit (2011, 2012, 2013). Xhiro mesatare vjetore duhet të ketë një vlerë jo
më të vogël se 70% e fondit limit.”
“Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2012, 2013, të paraqitura pranë
autoriteteve përkatëse.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, rezulton se,
në përmbushje të kërkesave të autoritetit kontraktor, është paraqitur dokumentacioni i
mëposhtëm:
(i)

(ii)

Vërtetim nr.88824 prot, datë 10.12.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, ku vërtetohet se shoqëria “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k ka
raportuar të ardhura nga shitja e mallrave/shërbimeve, për vitin 2011 (44.843.173
lekë); për vitin 2012 (37.976.784 lekë), për vitin 2013 (65.960.744 lekë).
Pasqyrat financiare të shoqërisë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k përkatësisht
për vitin 2012 dhe 2013.

III.1.3. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu III
“Dokumentet e Tenderit” pika 3, shkronja “c” “Kontratat e shërbimeve”, përcaktohet se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
i) Për kapacitetet financiare dhe ekonomike:
Kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet
përkatëse, dhe/ose.
Kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose.
Një deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka.
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve
ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. [….]”
III.1.4. Në Kreun VII, pika 2, shkronjat “a”, dhe “c”, të VKM-së Nr.1, datë 10.01.2007 “Për
Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar), përcaktohet shprehimisht se:
“Oferta mund të paraqitet nga një grup operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të
kryejë secili nga anëtarët e këtij grupi.”
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“Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin
45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë
së bashku, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.1.5. Në nenin 3, pika 3, të Kontratës së Bashkëpunimit për Bashkimin e Përkohshëm të
Shoqërive, me Nr.6476 Rep, Nr.1510 Kol, të nënshkruar më datë 12.12.2014, mes shoqërive
“KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k (Lideri) dhe “RED TECHNOLOGY SOLUTION
(RTS)” sh.p.k (Partneri), është përcaktuar shprehimisht që:
“Kryerja e shërbimeve objekt i prokurimit ndahet në përpjestim 90 % për Liderin (“KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k) dhe 10 % për Partnerin (“RED TECHNOLOGY SOLUTION
(RTS)” sh.p.k).”
Në vijim, në nenin 3, pika 2, paragrafi 2.1 i të njëjtës kontratë, sqarohet që:
“Për të realizuar këtë sipërmarrje, Partneri pranon të hyjë në marrëdhënie bashkëpunimi me
Liderin, duke marrë përsipër që të bashkojë kapacitetet e veta ekonomike, financiare
profesionale dhe teknike…plotësimin e detyrimeve që kërkon autoriteti kontraktues, vendosjen e
garancive që patrashikohen në dokumentat e tenderit, në përpjestim me Liderin.”
III.1.6. Duke patur në konsideratë faktin që 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, KPP gjykon
se, pavarësisht faktit se kompania “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k është
themeluar në datën 11 mars të vitit 2014, nuk dëshmon se që nga momenti i themelimit dhe në
vazhdim, ka “një xhiro mesatare vjetore e cila të ketë një vlerë jo më të vogël se 70% e fondit
limit” (ashtu sikurse përcaktohet në DT), në proporcion me përqindjen e pjesëmarrjes që ky
operator ka marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit. Pra, operatori “RED TECHNOLOGY
SOLUTION (RTS)” sh.p.k, nuk ka arritur të vërtetojë përmbushjen e kapacitetit ekonomik dhe
financiar të kërkuar nga autoriteti në DT.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k &
“RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon 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: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
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vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.2.2. 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 rastin konkret, bashkimi i operatorëve ekonomikë “KRISTAL COMMUNICATION” sh.p.k &
“RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)” sh.p.k, mbetet i skualifikuar në bazë të arsyetimit të
mësipërm, pra trajtimi i pretendimeve të ankimuesit në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë
pjesëmarrës në procedurë, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar
pretendimet mbi kualifikimin e tij. Rrjedhimisht, 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.
Përsa më sipër, 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”, i
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori “KRISTAL COMMUNICATION”
sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “KRISTAL
COMMUNICATION” sh.p.k & “RED TECHNOLOGY SOLUTION (RTS)”), në lidhje
me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Për platformën
elektronike për dërgimin e SMS-ve”, me fond limit 4.800.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor POSTA SHQIPTARE sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
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.1973 Protokolli,
Datë 30.12.2014
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