KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 595/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a nga procedura
e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi Lan/Wat dhe
internet i Ministrisë së Financave”, me fond limit 35.356.543 lekë
(pa TVSH), zhvilluar nё datёn 12.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Financave.”

Ankimues:

“Albtelecom” sh.p.k
Rr. “Myslym Shyri”, nr. 42
Tiranë

Palë e ankimuar:

Ministria e Financave

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorёt e çështjes, z. Hektor Muçaj, z. Denis
Martopullo, znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e
ankimuesit, 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 to, 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 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 20.08.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Shërbimi Lan/Wat dhe internet i Ministrisë së Financave”, me fond
limit 35.356.543 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 12.09.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Albtelecom”
15.984.000 lekë, skualifikuar
“Albanian Telecommunications Union”
25.000.000 lekë, kualifikuar
“R & T”
25.303.200 lekë, kualifikuar
“Albanian Satellite Communications”
27.588.000 lekё, kualifikuar
“Idea – Tel K”
35.000.000 lekё, skualifikuar
“Advance Business Solutions”
S’ka paraqitur ofertё
“Abcom”
Ska paraqitur ofertё.
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II.3. Nё datёn 23.09.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Operatori ekonomik ankimues është njoftuar për skualifikimin e tij me argumentin se:
1. Kompania nuk ka vёrtetuar me fatura tatimore vlerёn e kёrkuar tё kontratave tё ngjashme
tё shёrbimit.
2. Nё dokumentat teknike kompania nuk ka dёshmuar ekzistencёn e lidhjeve reduntante nё
tё gjitha pikat e kёrkuara.
II.4. Në datën 29.09.2014 operatori ekonomik “Albtelecom” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.5. Nё datёn 03.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 6495/14 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn. Kjo shkresё ka mbёrritur nё adresёn e
ankimuesit nё datёn 08.10.2014. Autoriteti kontraktor ka sqaruar ankimuesin si vijon:
“[…] Arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a, të parashtruara nga
autoriteti kontraktor janë:
1. Kompania nuk ka vёrtetuar me fatura tatimore vlerёn e kёrkuar tё kontratave tё
ngjashme tё shёrbimit.
2. Nё dokumentat teknike kompania nuk ka dёshmuar ekzistencёn e lidhjeve reduntante
nё tё gjitha pikat e kёrkuara.
“Albtelecom” sh.a ka paraqitur këto dokumenta që lidhen me pikën 1:


Kontratë me Ministrinë e Financave datë 01.07.2009, me vlerë 172.575.000 lekë me
tvsh. Kjo kontratë nuk mund të merret në konsideratë gjatë procesit të vlerësimit pasi
nuk përmbush kriterin që kontratat e ngjashme duhet të jenë lidhur gjatë 3 viteve të
fundit (shtator 2011-shtator 2014).



Shtesë kontrate me Ministrinë e Financave datë 03.01.2012. Vlera e shtesës së
kontratës për të gjithë periudhën e shërbimit është maksimalisht 34.515.000 lekë me
tvsh. Kjo shtesë kontrate nuk është shoqëuar me vërtetimin e lëshuar nga institucioni
shtetëror për realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate.
Vërtetimi i paraqitur është lëshuar nga Ministria e Financave në datë 14.06.2010
dhe konfirmon realizimin me sukses të kontratës me Ministrinë e Financave datë
01.07.2009, me vlerë 172.575.000 lekë me tvsh., e cila nuk merret parasysh për efekt
vlerësimi. Shtesa e kontratës konsiderohet kontratë më vete dhe është i nevojshëm
shoqërimi i saj me vërtetimin përkatës nga institucioni shtetëror, të përmbushjes me
sukses të saj.



Kontratë me Raiffeisen Bank e datës 26.04.2010 për shërbim interneti dhe LAN. Kjo
kontratë nuk mund të merret në konsideratë gjatë procesit të vlerësimit pasi nuk
përmbush kriterin që kontratat e ngjashme duhet të jenë lidhur gjatë 3 viteve të
fundit (shtator 2011-shtator 2014).
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Shtesë kontrate me Raiffeisen Bank e datës 07.02.2013 për shërbim interneti dhe
LAN me vlerë 2.000.644 lekë/muaj pa tvsh. Kjo shtesë kontrate nuk është shoqëruar
me të gjitha faturat përkatëse tatimore që vërtetojnë vlerën e kontratës (janë
paraqitur vetëm 6 fatura).
Vlera që duhet të dëshmohet me fatura tatimore për kontratat e ngjashme duhet të
jetësa 40% e vlerës së fondit të objektit që prokurohet, që në këtë rast është 40% e
35.356.543 lekë pa tvsh = 14.142.617,2 lekë pa tvsh. Shuma e faturave tatimore të
paraqitura për këtë shtesë kontrate është 5.436.432 lekë pa tvsh. Kjo vlerë është më
e vogël se 14.142.617,2 lekë, kështu që kontrata nuk mund të konsiderohet e
vërtetuar me faturat tatimore pëkatëse, sipas kushteve të kërkuara.



Kontratë me Bankën e Shqipërisë e datës 20.09.2011, me vlerë 1.700.000 lekë. Kjo
vlerë është më e vogël se 14.142.617,2 lekë (40% e vlerës së fondit të objektit që
prokurohet).



Kontratë me Bankën e Shqipërisë e datës 27.03.2012, me vlerë 11.708.820 lekë. Kjo
vlerë është më e vogël se 14.142.617,2 lekë (40% e vlerës së fondit të objektit që
prokurohet).



Kontratë me Raiffeisen Bank e datës 25.04.2014, nuk përcaktohet vlera e kontratës.
Gjithashtu kjo kontrat ëështë në gjuhën angleze, e papërkthyer dhe e noterizuar, si
rezultat nuk merret parasysh.

Lidhur me kriterin e dytë skualifikues “Albtelecom” sh.a pretendon se në dokumentat e
tenderit të paraqitura, përkatësisht në Dok.Teknik MinFin 2, Faqja 132 me emrin “Rrjeti i
Albtelecom” faqja e dytë dhe e tretë e dokumentit “Rrjeti Albtelecom”, kemi sqaruar se:
a. Albtelecom do të garantojë dy link fizik si backup të njëri tjetrit. Linku primar do të
përmbajë shërbimin LAN (intranet) dhe Internet të ndara në 2 VLAN të vecantë.
Sqarim nga Autoriteti Kontraktor: Konteksti i kësaj fjalie është për lidhjen Albtelecom –
Ministria e Financave dhe jo për të gjitha lidhjet në tërësi (ku secila nga këto lidhje
është e pavarur nga njëra- tjetra), sic është specifikuar në DST. Këtë e dëshmon edhe
fakti që po në këtë faqe paragrafi i parë është shkruar që: Shërbimi i internetit do të
ofrohet tek Ministria e Financave. Pra, edhe lidhja reduntante do të jetë vetëm në
lidhjen midis Albtelecom edhe Ministrisë së Financave, kurse lidhjet e tjera janë të
vetme, pra jo reduntante, siç kërkohet në DST. Kjo është treguar edhe skematikisht në
figurën e parë, të dytë dhe të tretë, tek “Përshkrim teknik”, faqe 133 dhe 134 në
Dok.Teknik MinFin2.
b. Lidhjet last mile do të realizohen me Fibër Optike në secilën pikë, përvec pikave ku
distanca mund të mundësojë lidhje me Kabëll Ethernet. Terminimi në pajisjen e MOF do
të jetë Ethernet RJ-45.
Sqarim nga Autoriteti Kontraktor: Kjo nuk jep asnjë informacion nëse lidhja do të jetë
redundante apo jo.
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c. Lidhjet në MOF HQ mund të realizohen me Mediaonvertera 1 Gbps me portë
GigaEthernet RJ-45 ose meSFP optike në varësi të mundësive të lidhjes së MOF.
Sqarim nga Autoriteti Kontraktor: Kjo nuk jep asnjë informacion nëse lidhja do të jetë
redundante apo jo.
d. Lidhjet fizike do të realizohen nga dy drejtime të ndryshme të pavarura nga njëra
tjetra dhe termini do të bëhet në POP të ndryshëm.
Sqarim nga Autoriteti Kontraktor: Kjo nuk është paraqitur në “Përshkrim teknik” të
ofruar nga Albtelecom.
e. Gjithashtu rrjeti Albtelecom është i mbrojtur në nivel backbone, duke e bërë rrjetin
më të sigurt ndaj problemeve.
Sqarim nga Autoriteti Kontraktor: Kjo nuk jep asnjë informacion nëse lidhja do të jetë
reduntante apo jo […].”
II.6. Nё datёn 13.10.2014 operatori ekonomik “Albtelecom” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranё Komisionit tё Prokurimit Publik. Në ankesë pretendohet dhe sqaron si vijon:
I. […] Në lidhje me kriterin e parë skualifikues: "Kompania nuk ka vërtetuar me
fatura tatimore vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme të shërbimit:
1. Kontrata me Ministrinë e Financave datë 1.7.2009

Në lidhje me kët ë kontratë, Albtelecom dëshiron të sqaroje se:
Kontrata është lidhur me datë 1.7.2009 dhe ka qënë e vlefshme deri me 31.12.2011,
duke qënë kështu një kontratë e realizuar brenda afatit të kërkuar në DST (shtator
2011) dhe jo kontratë e lidhur gjatë 3 viteve të fundit (shtator 2011- shtator 2014) si
pretendon Autoriteti kontrator në shkresën e tij.
Theksojme se DST flasin për Kontrata të realizuara dhe jo të lidhura.
Nga ana tjeter, duke pasur parasysh afatin e kësaj kontrate, dhe vlerën e saj për
shërbimet e ofruara, theksojmë se vetëm për periudhën Shtator 2011 - Dhjetor 2011,
vlera e kësaj kontrate është 17.500.000 lekë, në tejkalim të vlerës 40% te fondit limit
të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet (e cila është 14.142. 617,2 1ekë).
Lutemi referojuni kontratës bashkëlidhur.
Në bazë të sa më sipër, kërkojmë që kontrata e sjellë si dëshmi e shërbimeve të
ngjashme, e mbeshtetur dhe me vërtetimin përkatës të merret në konsideratë.
2. Kontrata me Raiffeisen Bank, datë 26.4.2010 dhe shtesa e Kontratës, datë 7.2.2013

Në lidhje me këtë kontratë sqarojmë se:
Kontrata bazë ka qënë një kontratë në vijimësi, dhe realizimi i saj është shtrirë brenda
afatit të kërkuar në DST. Nga ana tjetër, shtojca e kontratës është për një afat 3 vjecar
dhe vetëm vlera mujore e shtojcës së kontratës është 2.102.457 lekë; Vlera vjetore e
kësaj shtojce kontrate ë shtë 25.229.484 l ekë. Albtelecom ka dorëzuar 6 fatura për
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shërbimin e ofruar deri tani në bazë të shtojcës për një vlerë totale prej 12.614.742
lekë, por duke pasur parasysh që kontrata është në vijim që nga viti 2010 dhe shërbimi
vazhdon të ofrohet rregullisht nga Albtelecom, shtojca është për një afat 3 vjecar,
kërkojme që të merret si dëshmi e vlefshme për shërbimet e ngjashme që kërkohet në
bazë të DST.
Nga përvoja me entet e tjera dhe në procedura të tjera dhe të ngjashme tenderi e
prokurimi, kontrata të tilla në vijim, me shërbime të ofruara dhe të faturuara janë marrë
në konsideratë si dëshmi të vlefshme për shërbime të ngjashme.
3.

Kontrata me Bankën e Shqipërisë

Në lidhje me këtë Institucion, Albtelecom ka realizuar dy kontrata për të njëjtin objekt
shërbimi, shërbim internet dhe intranet, përkatësisht:
(i) Kontrata datë 20.9 .2011 me vlere 1 . 700. 000 lekë dhe
(ii) Kontrata datë 23.7.2012 me vlere 11. 708. 820 lekë

Kontratat janë të mbështetura me vërtetimin përkatës të Bankës së Shqipërisë për
realizimin me sukses te tyre;
Përsa më sipër kërkojmë që këto kontrata të merren në konsideratë .
4. Kontrata me Raiffeisen Bank datë 25.4.2014 i referohet shërbimit GSM të

ofruar nga Albtelecom dhe nuk është e aplikueshme në këtë rast pasi i referohet
një shërbimi tjetër.
II. Në lidhje me kriterin e dyte skualifikues: "Në dokumentat teknike kompania
nuk ka dëshmuar ekzistencën e lidhjeve redudante në të gjitha pikat e kërkuara:
Reference "shtojca 8 paragrafi shërbimet e kërkuara"
Në këtë paragraf në dokumentin e tenderit e kërkesat, shpjegimet dhe figura i referohet
lidhjes së MOF HQ me Company provider fiber netëork që të jetë me backup:
"Ofertuesi duhet të sigurojë vazhdueshmërinë e shërbimit duke ofruar rrugë
alternative të trafikut (alternative path) nëse rruga kryesore pëson difekt, sipas
skemës së mëposhtme:

MoF HQ duhet të ketë dy lidhje fizike me Ofertuesin ku njëri prej linkeve është backup për
shërbimet që përfundojnë në MoF HQ (Internet dhe ËAN- të ndara logjikisht në Vlan të
ndryshëm) . "
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Albtelecom siç dhe KVO e Ministrisë e ka konfirmuar, ka ofruar linjat backup për këtë
segment të rrjetit.
Në kërkesat e tenderin nuk është kërkuar në asnjë rast dhe nuk është shprehur në
asnjë paragraf që çdo degë e MOF të jetë me linje backup. Shprehja “Kompania
duhet të sigurojë lidhjen online dhe të sigurt të të gjitha nyjeve sipas tabelës" nuk
nënkupton domosdoshmërisht lidhjen me një linjë të dytë të ç do pike të MOF, në rast
se kjo gjë do të ishte specifikuar A lbtelecom i ka të gjitha mundësitë për t’i ofruar me
rrjetin që është në pronësi të tij, duke përdorur të gjitha tipet e lidhjes me FO me
xDSl.
Një aspekt i rëndësishëm i rrjetit ë shtë dhe mbrojtja e ofruar nga operatori në rrjetin
backbone. Albtelecom është i vetmi që mbulon pjesën më të madhe të qendrave
urbane me një rrjet FO me topologji Ring.
Albtelecom mundëson për 80% të degëve të MOF, mbrojtje në backbone me rrjet
tërësisht me fibër optike dhe për 20% të tyre, mbrojtje të kombinuar në bakbone me
FO dhe MW (harta e rrjetit).”
II.7. Në datën 24.10.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa nr.
6395/17 prot., datë 22.10.2014 e autoritetit kontraktor ku jepet informacion mbi procedurën
e mësipërme të prokurimit, si dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Albtelecom”
sh.a.
II.8. Në datën 04.11.2014, nëpërmjet shkresë 1667/4, Komisioni i Prokurimit Publik i kërkoi
autoritetit kontraktor, Ministria e Financave dhe operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a
paraqitjen pranë këtij komisioni për zhvillimin e një takimi me përfaqësues të tyre për të
dhënë informacionin e duhur si dhe sqarimet përkatëse lidhur me argumentimin e
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave sipas së cilit kompania nuk ka dёshmuar ekzistencёn e
lidhjeve reduntante nё tё gjitha pikat e kёrkuara.
II.9. Në datën 06.11.2014 përfaqësues të autoritetit kontraktor Ministria e Financave dhe
operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a të thirrrur nga Komisioni i Prokurimit Publik në
seancë dëgjimore, dhanë sqarimet e tyre në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit të
ankimuesit.
II.10. Po në datën 06.11.2014, nëpërmjet shkresës 1667/5, Komisioni i Prokurimit Publik i
kërkoi informacion Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, me përmbajtjen si
vijon:
“Komisioni i Prokurimit Publik është duke shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik
“Albtelecom” sh.a për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”
me objekt: “Shërbimi Lan/Wat dhe internet i Ministrisë së Financave”, me fond limit
35.356.543 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 12.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Financave.
Konkretisht, njё nga arsyet e skualifikimit tё shoqёrisё “Albtelecom” sh.a nga KVO-ja ёshtё
fakti se: “nё dokumentat teknike kompania nuk ka dёshmuar ekzistencёn e lidhjeve
reduntante nё tё gjitha pikat e kёrkuara.”
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Ju sqarojme se, në dokumentat e tenderit të mësipërm, në kriteret e vecanta për kualifikim,
nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
“Është kusht i domosdoshëm që ofertuesi të ofrojë dy linja redudante për shërbimin e
kërkuar në të gjitha pikat.”
Sipas “Albtelecom” sh.a ky shërbim do të ofrohet nëpërmjet sistemit backbone, i cili është
plotësisht kompatibel dhe mëse i mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga ak.
Përsa më sipër, pёr njё gjykim sa mё tё drejtё tё ankesës së operatorit ekonomik
“Albtelecom” sh.a lidhur me procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit, ju lutemi konfirmimin
tuaj nёse “Përshkrimi teknik” i paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a bën
apo nuk bën të mundur realizimin e dy linjave reduntante nëpërmjet sistemit backbone?
Bashkёngjitur kёsaj shkrese po ju dërgojmë:
1. Specifikimet teknike të dokumentave të tenderit.
2. “Përshkrimin teknik” tё ofruar nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.p.k.”
II.11. Në datën 10.11.2014, nëpërmjet shkresës nr. 1578/1 prot, me objekt: “Mbi kërkesën
për informacion të Komisionit të Prokurimit Publik”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së
Informacionit informon si më poshtë:
“Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion me Nr.Prot. 1667/5, datë 06.11.2014, për
procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi Lan/Ëat dhe internet i Ministrisë së
Financave”, e zhvilluar nga Ministria e Financave, ju informojmë si vijon:
Pas shqyrtimit të specifikimeve teknike të operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a
(bashkëlidhur kërkesës për informacion), në përgjigje të pyetjes suaj nëse “Përshkrimi
teknik i paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a bën apo nuk bën të mundur
realizimin e dy linjave reduntante nëpërmejt sistemit backbone”, konstatojmë se operatori
ekonomik “Albtelecom” sh.a nëpërmejt ofertës së tij ka ofruar dy linja reduntante vetëm me
Ministrinë e Financave (MoF HQ), por jo për degët e Thesarit të ndodhura në Tiranë dhe
në rrethet e tjera.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të ankimuesit, sipas së cilës nё dokumentat teknike
kompania nuk ka dёshmuar ekzistencёn e lidhjeve reduntante nё tё gjitha pikat e kёrkuara
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.2.1. Nga verifikimi i kerkesave per kualifikim te dokumentave te procedures se
mesiperme te prokurimit, sipas shtojces 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 4, rezulton se autoriteti kontrakor ka percaktuar kriterin kualifikues specifik si
më poshtë:
“Është kusht i domosdoshëm që ofertuesi të ofrojë dy linja redudante për shërbimin e
kërkuar në të gjitha pikat.”
III.2.2. Nga informacioni i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, në përgjigje
të kërkesës së Komisionit të Prokurimit Publik për konfirmimin nga AKSHI të faktit nёse
“Përshkrimi teknik” i paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a bën apo nuk bën
të mundur realizimin e dy linjave reduntante nëpërmjet sistemit backbone, rezulton se,
operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a, nëpërmjet ofertës së tij, ka ofruar dy linja reduntante
vetëm me Ministrinë e Financave (MoF HQ), por jo për degët e Thesarit të ndodhura në
Tiranë dhe në rrethet e tjera.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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.” Ndërsa në
nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “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 dokumentat e tenderit...”.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë 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.
Në rast se ankimuesi do të kishte paqartësi për plotësimin e këtij kushti, sqarojmë se, në
bazë të nenit 42 të LPP-së, operatori ekonomik ankimues mund të kërkonte sqarime apo
ndryshime në lidhje me dokumentat e tenderit, e drejtë e cili nga shqyrtimi i
dokumentacionit të kësaj procedure, nuk rezulton të jetë ezauruar.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a., për
skualifikimin e tij të padrejtë, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim
mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar pretendimi i parë, dhe gjendja reale e
operatorit ekonomik ankimues mbetet i skualifikuar, ndaj edhe nuk do të merren në
shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi Lan/Wat dhe
internet i Ministrisë së Financave”, me fond limit 35.356.543 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 12.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë 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. 1667 Protokolli,
Datë 13.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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