KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 49/2013
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.12.2013 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Pranimin e ankesës dhe shpalljen fitues për procedurën me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik për Radio Gjirokastra –Totali 3
roje”, me fond limit 1.310.796 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datё
23.09.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese
RTV”.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 Pubòlik”, i
ndryshuar; VKM nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës
minimale në shkallë vendi”, Ligji nr. 7961, datё 12.07.1995 “Kodi i
Punёs”, VKM nr. 1114, dt. 30.7.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjit
nr.7703, dt.11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH;

Ankimues:

Operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k me seli në Gjirokastër
Lagja: “Mustafa Matohiti”, Gjirokastër
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Palë e ankimuar:

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
Rruga “Kongresi i Manastirit”, Tiranë.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin çështjes, znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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, i cili e ka
refuzuar atë, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 26.08.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik për Radio Kukësi dhe Radio Gjirokastra-Totali 3 roje”,
me fond limit 1.310.796 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datё 23.09.2013, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
II.2. Në datën 23.09.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
marrë pjesë 4 (katër) operatorë;
II.3. Në datën 14.10.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave;
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“Balili-Ko” sh.p.k.,
“Sb-Security” sh.p.k.,
“Anakonda” sh.p.k.,
“Taulanti” sh.p.k.,

me ofertë 1.184.928 Lekë (pa TVSH),
me ofertë 1.184.976 Lekë (pa TVSH),
me ofertë 1.185.840Lekë (pa TVSH),
me ofertë 1.276.941,16 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.4 Operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. rezulton të jetë skualifikuar me pretendimin se:
Mungon "Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit".
II.4.1Operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. rezulton të jetë skualifikuar me pretendimin se:
“Mungon "Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit": Oferta është e ulët: Logaritja e kostos nga
ofertuesi nuk është llogaritur për dy vend roje të përcaktuara ne shtojcen nr 10”.[…]
II.5 Në datën 18.10.2013 operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor.
II.6 Në datën 04.11.2013 operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k., pasi nuk ka marë përgjigje prej
autoritetit kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik nëpërmjet të
cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të tij, duke argumentuar se:
“[…]
1. Nuk është detyrim i ofertuesve të paraqesin shtojcën 10 të dokumentave të tenderit. Ky
detyrim është i autoritetit kontraktor [...]
2. “Ofertat e paraqitura nga shoqëritë “Balili-Ko” sh.p.k “SB-Security” sh.p.k dhe
“Anakonda” sh.p.k janë oferta anomalisht të ulëta, të papërgjegjshme nuk plotësojnë
kriteret minimale ligjore me arsyetimin se:
[...]
Gjithashtu edhe pse autoriteti kontraktor ka kërkuar analizë çmimi sipas detyrimeve ligjore,
ofertuesit e mësipërm nuk kanë parashikuar në këtë analizë pushimet vjetore (lejen e
zakonshme) për punonjësit e shërbimit në kundërshtim me nenin 92 të ligjit nr. 7961, datë
12.07.1995 “Kodi i Punës” i ndryshuar;
Skualifikimit të shoqërive të mësipërme KVO duhet t’i shtojë edhe mosparashikimin e lejeve
të zakonshme në kundërshtim të hapur me nenin 92 të Kodit të Punës [..];
II.7 Në datën 05.11.2013 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit, ku ndër të tjera jepet dhe
informacion në lidhje me shqyrtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues. Ky i fundit, në
shkresën me nr. 409/1 prot. datë 29.10.2013 me lëndë: “Urdhër për prokurimin me objekt
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të RTSH”, drejtuar Njësisë së Prokurimit të
Drejtorisë së Stacioneve Transmetuese/Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, shprehet se: “[...]
ankesat e operatorëve ekonomikë janë të drejta për sa i përket pjesës së parë të ankimimit
“mosparaqitja e Grafikut të Shërbimit. [...] N.q.s. ka skualifikime për këtë problem, atëherë
vendimi për skualifikim të anulohet. Ndërsa lidhur me pjesën e dytë të ankimimit “oferta të ulëta,
llogaritje e gabuar e çmimit” KVO ka vepruar drejtë për skualifikimin e operatorëve përkatës.
[...]”
II.8 Me vendim Nr. 25 datë 20.11.2013 Komisionit të Prokurimit Publik vendosi:
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1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. në lidhje me
skualifikimin e tij, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik për Radio Gjirokastra - Totali 3 roje”, me fond
limit 1.310.790 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 23.09.2013, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 14.10.2013 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k. [...]

II.9. Në datën 12.12.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi zbatimin e vendimit të KPP-së, duke bërë
riklasifikim;
“Balili-Ko” sh.p.k.,
me ofertë 1.184.928 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
“Sb-Security” sh.p.k.,
me ofertë 1.184.976 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
“Anakonda” sh.p.k.,
me ofertë 1.185.840Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
“Taulanti” sh.p.k.,
me ofertë 1.276.941,16 Lekë (pa TVSH),
i kualifikuar;
II.10 Në datën 17.12.2013 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij.
II.11Në datën 19.12.2013 autoriteti kontraktor ne kthimin e përgjigjes me anë të shkresës nr.
524/3 prot., datë 19.12.2013 sqaron se ka zbatuar vendimin e KPP-së nr.25 datë 20.11.2013 duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
II.12 Në datën 23.11.2013 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nëpërmjet të cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të tij, duke
argumentuar se:
“[…]
1 Nuk është detyrim i ofertuesve të paraqesin shtojcën 10 të dokumentave të tenderit. Ky
detyrim është i autoritetit kontraktor [...]
2 Oferta jonë nuk është anomalisht e ulët, pra ajo duhet të kualifikohet dhe në lidhje me
këtë pikë.[...]
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1 Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, për skualifikimin e tij, duke qenë
se:
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(i)

Në datën 14.10.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave.
(ii) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63, pika 5
“Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve
pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese
të punës.”, si dhe në pikën 6 “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda
afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të
paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij
neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”;
(iii) Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007, “Për rregullat e prokurimit publik", i ndryshuar, Kreu
IX, pika 1/d “Vendimi për ankesën duhet të merret brënda 7 ditëve kalendarike nga
marrja e saj. Nëse kërkohet informacion tjetër nga ankimuesi, atëherë afati kohor i
sipërpërmendur ndërpritet dhe fillon përsëri pasi autorieti kontraktor ta sigurojë këtë
informacion. Autoriteti kontraktor duhet të informojë ankimuesin për vendimin dhe arsyet
për këtë vendim të marrë, jo më vonë se 24 orë pas marrjes së vendimit.”;
(iv) Në VKM nr.184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Neni 16, pika 1 “Të drejtën
për të paraqitur ankesë pranë Komisionit e ka çdo person që ka një interes të ligjshëm në
një procedurë prokurimi dhe që autoriteti kontraktor pas paraqitjes së ankesës prej tij:
a)
nuk ka shqyrtuar ankesën brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës;
b)
ka refuzuar ankesën; ose c) ka vendosur mospranimin e ankesës.”;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesën pranë Komisionit të Prokurimit
Publik në shkelje të afateve ligjore, përcaktuar sipas ligjit sipërcituar. Për pasojë mosrespektimi i
ketyre afateve ligjore e bën ankesën e paraqitur pranë tij të pavlefshme.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit është i papranueshëm.
III.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, duke qenë se shkaku i skualifikimit të
operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k është i njëjtë edhe për skualifikimin e operatorëve të tjerë
pjesëmarrës në procedurën në shqyrtim, në respekt të nenit 2, pika “d” të ligjit të prokurimit
publik dhe nenit 121 të Kodit të Procedurës Administrative, autoriteti kontraktor duhet të
revokonte vendimin e tij për skualifikimin e të gjithë operatorëve pjesëmarrës por vetëm në
lidhje me kërkesën e Shtojcës 10: "Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit".
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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. në lidhje
me skualifikimin e tij, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik për Radio Gjirokastra - Totali 3 roje”, me fond
limit 1.310.790 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 23.09.2013, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë 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 menjëhërë
Nr. 1460 Protokolli
Datë 23.12.2013
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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