REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 52/2013
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 ankesën me:
Objekti:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k. dhe “Masel Security” sh.p.k., në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
për objektet e RTSH (në lote)”, me fond limit 8.557.680 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 27.11.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e R.T.SH.

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;

Ankimues:

Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., me seli në B. Curri,
Lagj. “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap. 1.

Palë e ankimuar:

Drejtoria e Përgjithshme e R.T.SH.
Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 11, Tiranë.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denar Biba, z. Denis
Martopullo, 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 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 04.11.2013 është publikuar, në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit
Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike për objektet e RTSH (në lote)”, me fond limit 8.557.680 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 27.11.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e R.T.SH.
II.2. Në datën 27.11.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, ku kanë
marrë pjesë 4 (katër) operatorë;
II.3. Në datën 04.12.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave;
“Toni Security” sh.p.k.

me ofertë 6.907.920

Lekë (pa TVSH)

i kualifikuar;

“Eurogjici Security” sh.p.k.

me ofertë 7.451.520

Lekë (pa TVSH)

i kualifikuar;

“Masel Security” sh.p.k.

me ofertë 8.115.943,2 Lekë (pa TVSH)

i kualifikuar;

“Trezhnjeva” sh.p.k.,

me ofertë 8.242.334

i kualifikuar;

Lekë (pa TVSH)
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II.4. Në datën 09.12.2013, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Toni Security” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Masel Security” sh.p.k., me arsyetimin
se ofertat e dorëzuara prej tyre janë nën koston minimale ligjore;
II.5. Në datën 11.12.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2130/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e tij;
II.6. Në datën 16.12.2013, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Masel Security” sh.p.k., me
arsyetimin se ofertat e dorëzuara prej tyre janë nën koston minimale ligjore, pasi kanë cënuar
zërat e shpenzimeve;
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit
Publik,
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 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
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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.”
Nga llogaritjet e bëra rezulton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Toni Security”
sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Masel Security” sh.p.k., nuk janë anomalisht të ulëta.
Për rrjedhojë pretendimi i ankimuesit nuk qëndron. (Për më shumë shiko edhe vendimin
K.P.P. 1/2013, datë 29.10.2013 të Komisionit të Prokurimit Publik.)

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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike për objektet e RTSH (në lote)”, me fond limit 8.557.680 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 27.11.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
R.T.SH.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me 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 menjëhërë
Nr. 1435 Protokolli
Datë 16.12.2013
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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