KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 51/2013
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 30.12.2013 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “Jori”
sh.p.k, “Çullhaj” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe “SSX” sh.p.k nga procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të objekteve të RTSH”, Loti I, me fond limit 14.548.056 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 27.11.2013, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “Jori”
sh.p.k, “Çullhaj” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të RTSH”, Loti I,
me fond limit 14.548.056 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
27.11.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
RTSH-së.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “Jori”
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sh.p.k, “Çullhaj” sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve
të RTSH”, Loti I, me fond limit 14.548.056 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datё 27.11.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme
e RTSH-së.”
Ankimues:

Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k
L. “Partizani”, Pall.90/3, Shk.1, Ap.1

Bajram Curri
Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k
Rr. “Jani Vreto”, Sheshi “Avni Rustemi”

Tiranë
Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k
Blv. “Zogu i I-rë”, pranë Hotel Tirana

Tiranë
Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH
Rr. “Ismail Qemali”, Nr.11

Tiranë

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
Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denis Martopullo, z.
Denar Biba, znj. Vilma Kadesha shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor dhe pasi diskutoi çështjen
në tërësi,
V ë r 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 njejtën 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
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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, i cili i
ka refuzuar ato, 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 objektet e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 04.11.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të objekteve të RTSH”, Loti I, me fond limit 14.548.056 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 27.11.2013 autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH ka zhvilluar
procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur çmimet e ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. Toni Security” sh.p.k,
11.689.791,6 lekë, kualifikuar
2. “Jori” sh.p.k,
12.129.960
lekë, kualifikuar
3. “Çullhaj” sh.p.k,
12.175.709
lekë, kualifikuar
4. “Aulona Pol 1” sh.p.k,
12.299.753,11 lekë, kualifikuar
5. “Eurogjici Security” sh.p.k,
12.322.905
lekë, kualifikuar
6. “Oktapus” sh.p.k
12.534.576
lekë, kualifikuar
7. “SSX”
12.538.656
lekë, kualifikuar
8. “Trezhnjeva” sh.p.k
12.846.390,6 lekë, kualifikuar
9. “Masel Security” sh.p.k
13.012.815,6 lekë, kualifkuar
10. “Myrto Security” sh.p.k
13.155.974,4 lekë, kualifikuar
11. “N.S.S” sh.p.k
s’ka paraqitur ofertë
12. “Semani” sh.p.k
s’ka paraqitur ofertë
II.3. Në datën 04.12.2013 operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe
ofertuesit e skualifikuar.
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II.4. Në datën 09.12.2013.2013 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni
Security” sh.p.k, “Jori” sh.p.k, “Çullhaj” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe “SSX” sh.p.k. Sipas ankimuesit ofertat e këtyre shoqërive janë
nën koston e lejuar ligjore, pasi kanë cënuar zërat e shpenzimeve për kryerjen e shërbimit të
kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
II.5. Në datën 09.12.2013 edhe operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar se autoriteti kontraktor ka kualifikuar në tre
vëndet e para tre ofertues të cilët kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, pasi nuk kanë
respektuar zërat për pagën minimale, shtesat mbi pagë për vështirësi shërbimi për turnin e
dytë dhe të tretë, sigurimet shoqërore e shëndetësore, taksën e armatimit. Për këto arsye
kërkohet skualifikimi i operatorëve ekonomikë Toni Security” sh.p.k, “Jori” sh.p.k, “Çullhaj”
sh.p.k.
II.6. Në datën 11.12.2013 operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Sipas ankimuesit ofertat e operatorëve ekonomikë “Toni Security”
sh.p.k, “Jori” sh.p.k, “Çullhaj” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k,
janë nën koston minimale ligjore, pasi nuk kanë përmbushur kërkesat ligjore për shtesat e
turneve të dyta dhe të treta, sigurimet shoqërore dhe armatimit për realizimin e shërbimit të
ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve.
II.7. Në datën 11.12.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorëve ekonomikë
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k, duke i refuzuar ankesat.
II.8. Në datën 13.12.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje edhe operatorit ekonomik
“Oktapus” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II. 9. Në datën 16.12.2013 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.10. Në datën 20.12.2013 edhe operatorët ekonomikë “Oktapus” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1”
kanë paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, e cila përmban të njëjtin objekt
ankese të paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.11. Me shkresat nr. 2198 prot., datë 17.12.2013; nr. 2273/1 prot., datë 27.12.2013 dhe
dokumentacionin bashkëngjitur këtyre shkresave, autoriteti kontraktor informon se në Lotin I
të procedurës së mësipërme të prokurimit janë kualifikuar 10 operatorë ekonomikë. Në
mënyrën e vlerësimit Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka patur parasysh kriterin “Çmimi
më i ulët”, i vendosur në dokumentat standarte të tenderit. Sipas procesverbalit nr.3 të KVOsë të datës 04.12.2013, për operatorët ekonomikë të kualifikuar është llogaritur formula për
përcaktimin e ofertave anomalisht të ulta, në zbatim të nenit 56 të LPP-së dhe rregullat e
prokurimit publik. Nga llogaritjet e bëra nga KVO-ja, nuk kanë rezultuan oferta anomalisht të
ulta.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton
Referuar ligjit të prokurimit publik dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, gjatë
fazës së shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat
ligjore, administrative e kualifikuese, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, apo që nuk
janë me çmim anomalisht të ulët, sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit
publik.
Në VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika
4, gërma “ë” përcaktohet: “Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje
me nenin 56 të LPP-së, ofeta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se
40% e fondit limit të përllogaritur. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të
jetë më e vogël se 80% e mesatares së ofertave të vlefshme.”
Nëse një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulta, 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-së ku përcaktohet shprehimisht: “Kur autoriteti
kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo
shërbimeve, janë anomalisht të ulta, ai, përpara se t’i kualifikojë ato, kërkon me shkrim
shpjegime për elemente të vecantë të ofertës, për: Anën ekonomike të metodës së ndërtimit,
procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruatra; 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; Origjinalitetin e punëve, mallrave apo shërbimeve,
të propozuara nga ofertuesi; 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.
Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesit dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzoje ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjithë elementet e saj.”
Referuar bazës ligjore si më sipër cituar si dhe nga llogaritjet e bëra rezulton se asnjëra nga
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të kualifikuar sipas nenit 46 të LPP-së, nuk
është anomalisht e ulët (për më shumë shiko edhe Vendimin K.P.P. 1/2013, datë 29.10.2013
të Komisionit të Prokurimit Publik).
Përsa parashtuar më sipër, pretendimet e ankimuesve nuk qëndrojnë.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 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, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k
“Oktapus” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë
e hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të RTSH”,
Loti I, me fond limit 14.548.056 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.11.2013, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e 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 menjëherë.

Nr. 1436 Protokolli,
Datë 16.12.2013
Nr. 1452 Protokolli,
Datë 20.12.2013
Nr. 1453 Protokolli,
Datë 20.12.2013

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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