KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 85/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Anakonda”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
Nr. REF-21464-01-07-2016 me objekt: “Shërbim me Roje
Civile”, me fond limit 4 902 869 (katër milion e nëntëqind e
dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 22.01.2016, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër. Gjithashtu ngrihen
pretendime për operatorët ekonomikë “Grup-4” sh.p.k,
“Balili–Ko” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k dhe “A-L
Security” sh.p.k.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “A-L
Security” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Gjithashtu ngrihen pretendime lidhur me ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë “Grup 4” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k
dhe “Anakonda Security” sh.p.k.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Gjithashtu ngrihen pretendime lidhur me ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë “Grup 4” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k
“Anakonda Security” sh.p.k”, bashkimi i operatorëve
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ekonomikë “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k dhe
“Anakonda” sh.p.k
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Balili-Ko”
sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.”
Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k
Lagja “18 Shtatori”, ish shtëpia e ushtarakëve,
Gjirokastër

“A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k
Lagja “18 Shtatori”,
Gjirokastër

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27,
Tiranë.

“Balili-Ko” sh.p.k
Lagja nr.1,
Sarandë.

Autoriteti kontraktor:

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër
Lagja “18 Shtatori”, Rruga “Studenti”,
Gjirokastër

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. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
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 e pretendimet e ankimuesve, 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 njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
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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 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 11.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Universiteti “Eqrem
Çabej” Gjirokastër, në sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit
Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me Roje
Civile”, me fond limit 4 902 869 (katër milion e nëntëqind e dy mijë e tetëqind e
gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.
II.2. Në datën 22.01.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 26.01.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Grup-4”
“Balili-Ko”
“Anakonda Security”
“A-L Security” & “Bizhga 1”
“Anakonda”
“Nazeri 2000”

4.408.320,00 lekë, skualifikuar
4.532.520,22 lekë, skualifikuar
4.534.714,79 lekë, skualifikuar
4.534.714,80 lekë, skualifikuar
4.534.714,80 lekë, skualifikuar
4.534.714,80 lekё, skualifikuar

Operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “dokumentacioni i rregullt
por oferta ekonomike nuk mbulon minimumin e domosdoshёm ligjor pёr kryerjen e kёtij
shёrbimi.”
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k ёshtё
skualifikuar pasi: “dokumentacioni i rregullt por oferta ekonomike nuk mbulon minimumin e
domosdoshёm ligjor pёr kryerjen e kёtij shёrbimi.”
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “dokumentacioni i
rregullt por oferta ekonomike nuk mbulon minimumin e domosdoshёm ligjor pёr kryerjen e
kёtij shёrbimi.”
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Operatori ekonomik “Balili-Ko” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “dokumentacioni i rregullt
por oferta ekonomike nuk mbulon minimumin e domosdoshёm ligjor pёr kryerjen e kёtij
shёrbimi.”

II.4. Në datën 01.02.2016 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. […] Kërkojmë kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë si ofertë me dokumentacion të
rregullt dhe që ka parashikuar të gjitha detyrimet minimale ligjore të detyrueshme
për këtë shërbim.
2. Kërkojmë skualifikimin e ofertave të shoqërive “Grup-4” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k
dhe “Anakonda Security” sh.p.k edhe për arsye se ato nuk kanë parashikuar të
gjitha detyrimet minimale të detyrueshme për këtë shërbim dhe rrjedhimisht janë nën
koston ligjore.
3. Kërkojmë skualifikimin e ofertës së shoqërisë “A-L Security” sh.p.k edhe për arsye
se kjo shoqëri nuk ka patur aktivitet vitet e fundit, madje statuti i saj në QKR ka qënë
për shumë kohë i pezulluar. Kështu që nuk plotëson kriteret e kualifikimit të
kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. N.q.s kjo shoqёri ka paraqitur ofertё si
bashkim shoqёrish atёherё pёrsёri ajo duhet tё skualifikohet pasi bashkimi i
pёrkohshёm i operatorёve ekonomikё bie nё kundёrshtim me nenin 74 tё VKM-sё
nr.914, datё 29.12.2014 “Pёr rregullat e prokurimit publik”.
II.4.1. Nё datёn 01.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 04.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik. Në këtë ankesë, përvec pretendimeve të parashtruara në autoritetin kontraktor,
operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k ngre pretendime shtesë përsa i përket ofertës së
paraqitur nga operatori ekonomik “A-L Security” sh.p.k si më poshtë:
1. […] Kërkojmë kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë si ofertë me dokumentacion të
rregullt dhe që ka parashikuar të gjitha detyrimet minimale ligjore të detyrueshme
për këtë shërbim.
2. Kërkojmë skualifikimin e ofertve të shoqërive “Grup-4” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k
dhe “Anakonda Security” sh.p.k edhe për arsye se ato nuk kanë parashikuar të
gjitha detyrimet minimale të detyrueshme për këtë shërbim dhe rrjedhimisht janë nën
koston ligjore.
3. Kërkojmë skualifikimin e ofertës së shoqërisë “A-L Security” sh.p.k edhe për arsye
se kjo shoqëri nuk ka patur aktivitet vitet e fundit, madje statuti i saj në QKR ka qënë
për shumë kohë i pezulluar. Kështu që nuk plotëson kriteret e kualifikimit të
kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor.
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Kjo shoqëri ka paraqitur ofertë si bashkim shoqërish, mirëpo bashkimi i përkohshëm
i operatorëve ekonomikë është hartuar në kundërshtim me nenin 74 të VKM-së nr.
914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”. Kështu bashkimi i
përkohshëm i operatorëve ekonomikë nuk plotëson kriterin e kualifikimit:
a. Xhiroja mesatare e tre viteve të fundit të subjektit të jetë sa vlera e fondit limit
4.902.869 lekë.
b. Autorizim individual nga A.K.E.P e specifikuar për përdorim frekuencash në Radio
Komunikim dhe Radio Alarm, që të mbulojë edhe qytetin e Gjirokastrës.
c. Licencë e shoqërisë nënkategoria I.3.A sipas ligjit nr.75/2014 (neni 7).
d. Çertifikatë e Titullarit të SHPSF-së, e Drejtuesit Teknik dhe e punonjësve sipas
nënkategorisë I.3.A. (neni 9).
e. Operatori ekonomik të ketë realizuar shërbime të ngjashme, gjatë tre viteve të fundit,
në një vlerë prej 1.961.147 lekë.
f. Operatori ekonomik të zotërojë një depozitë bankare me një vlerë prej 490.286 lekë.
Të gjitha kriteret e mësipërme nuk plotësohen nga dy shoqëritë e këtij bashkimi
operatorësh ekonomikë në përputhje me % që kanë marrë përsipër në kontratën e
bashkëpunimit.”
II.5. Në datën 28.01.2016 operatori ekonomik “A-L Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtur skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.
Gjithashtu pretendohet se operatorët ekonomikë “Grup-4” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k dhe
“Anakonda Security” sh.p.k kanë paraqitur ofertë nën koston ligjore.
II.5.1. Në datën 29.01.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën e tij.
III.5.2. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik “A-L Security” sh.p.k ka depozituar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 29.01.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. Kundërshtohet skualifikimi i shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k pasi sipas tij, oferta e
paraqitur është në përputhje të plotë me dispozitat ligjore dhe në përmbushje të të
gjitha kërkesave të shprehura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
2. Shoqëritë “Grup-4” sh.p.k, “Balili-Ko” sh.p.k, “Anakonda Security” sh.p.k duhet të
mbeten të skualifikuar pasi oferta e këtyre shoqërive është e pamjaftueshme për
përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore.
3. Shoqëritë “A-L Security” sh.p.k dhe “Anakonda” sh.p.k duhet të mbeten të
skualifikuara pasi nuk përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor: “Mandat
pagesëqë ofertuesi ka paguar autorizimin e AKEP-it për vitin 2016” dhe kërkesën:
“Operatori ekonomik të ketë shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike, për të gjitha kontratat që ka operatori në Republikën e Shqipërisë.”
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II.6.1. Në datën 29.01.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6.2. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komsionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 27.01.2016 operatori ekonomik “Balili-Ko” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e nmësipërme e prokurimit.
II.7.1. Nëpërmjet shkresës nr. 75/1 prot., datë 29.01.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën. Kjo përgjigje ka mbërritur në adresën e
ankimuesit në datën 03.02.2016.
II.7.2. Në datën 09.02.2015 operatori ekonomik ankimues “Balili-Ko” sh.p.k ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 15.02.2016 dhe në datën 19.02.2016 janë protokolluar në Komisionin e
Prokurimit Publik me nr. 145/2 prot., e 145/3 shkresat e autoritetit kontraktor nr. 127/1,
datë 11.02.2016 e nr.131/1 prot, datë 17.02.2016, lidhur me zhvillimin e procedurës së
prokurimit, bashkëngjiur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyet e skualifikimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Anakonda”
sh.p.k, “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Balili-Ko”
sh.p.k sipas të cilës dokumentacioni i tyre është i rregullt por oferta ekonomike e secilës prej
këtyre shoqërive nuk mbulon minimumin e domosdoshёm ligjor pёr kryerjen e kёtij
shёrbimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
ekonomik e financiar”, gërma “e”, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar
si më poshtë:
“Subjektet konkuruese të sjellin analize kostoje (çmimi) të ofertës, të detajuar sipas
të gjthë zërave përbërës.”
Sipas shtojcës 9 “Specifikimeve teknike”, parashikohet:



Shërbimi i ruajtjes me roje civile do të kryhet pa armë .
Ky shërbim do të kryhet me tre turne 24 orë në 24.
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Numri i rojeve 8.2
Dorëzimi i turneve prej çdo rojeje do të kryhet me procesverbal.

Në shtojcën 12 “Termat e referencës” rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
 Mbrojtja e ambienteve të Universitetit ”Eqrem Çabej” Gjirokastër dhe e godinës
së Ish-Shtëpisë së Ushtarakëve Gjirokastër në përdorim të Universitetit.
Shpërndarja:
 Në secilin objekt do të ketë nga një vend roje. Ruajtja do të bëhet në të gjithë
territorin e rrethuar të institucionit , për 24 orë pa ndërprerje.
 Numri i rojeve të kërkuar do të jetë 8.2
Sipas “Njoftimit të Kontratës”, fondi limit është llogaritur për 12 muaj.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “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.”
III.1.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të
kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet
e shtatë) lekë”.
III.1.4. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të
kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.
III.1.5. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit,
duke filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015
“Pёr kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe
sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
Nisur nga pretendimet e ankimuesve, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security” sh.p.k &
“Bizhga 1” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Balili-Ko” sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga
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përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e shoqërisë “Balili-Ko” sh.p.k nuk
mjafton për kryerjen e shërbimit sipas parashikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe bazën ligjore si më sipër cituar. Ndërsa ofertat ekonomike të
operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k,
“Nazeri 2000” sh.p.k janë në koston ligjore.
Përsa më sipër parashtruar, pretendimi i operatorit ekonomik “Balili-Ko” sh.p.k nuk
qëndron.
Pretendimi i operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L
Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqёritë “Grup-4” sh.p.k, “Balili-Ko” sh.p.k
e “Anakonda” Security” sh.p.k nuk kanё parashikuar tё gjitha detyrimet minimale tё
detyrueshme pёr kёtё shёrbim e rrjedhimisht janё nёn koston ligjore, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në lidhje me pretendimet e ankimuesve përsa i përket operatorëve ekonomikë
“Grup-4” sh.p.k e “Anakonda” Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 26.01.2016,
ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga procedura e mësipërme e prokurimit, e për
rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje
me procedurën e prokurimit në fjalë.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k mbi shoqëritë “Grup-4” sh.p.k e “Anakonda” Security”
sh.p.k, nuk do të merren në shqyrtim.
III.2.2. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket operatorit ekonomik “Balili-Ko” sh.p.k
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të
procedurës administrative pasi, cilido që të jetë fati i këtyre pretendimeve pas shqyrtimit nga
Komisioni, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, ku referuar gjykimit mësipër në pikën
“III.1.” e vijues, gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë, duke ngelur
i skualifikuar nga procedura në fjalë e për rrjedhojë duke përmbushur interesat e ankimuesit.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k se shoqëria “A-L
Security” sh.p.k nuk ka patur aktivitet vitet e fundit madje statuti i saj nё QKR ka qёnё
shumё kohё i pezulluar, kёshtu qё nuk plotёson kriteret e kualifikimit tё kёrkuara nga ana e
autoritetit kontraktor. Nqs kjo shoqёri ka paraqitur ofertё si bashkim shoqёrish atёherё
pёrsёri ajo duhet tё skualifikohet pasi bashkimi i pёrkohshёm i operatorёve ekonomikё bie
nё kundёrshtim me nenin 74 tё VKM-sё nr.914, datё 29.12.2014 “Pёr rregullat e prokurimit
publik”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.3.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues
“Anakonda” sh.p.k. nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngren pretendime apriori për operatorin ekonomik “A-L Security” sh.p.k se nuk plotëson kërkesat për
kualifikim, parashikuar në dokumentet e tenderit për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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III.3.2. Referuar 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 shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas
juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe
respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të
nenit 17, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3:
- Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.3.3. Në VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 78, paragrafi i parë thuhet:
“Ankimuesi përdor formularin standard të ankesës, që përmban emrin, adresën, adresën
elektronike të ankimuesit, referencën e procedurës konkrete, bazën ligjore, si dhe një
përshkrim të shkeljes së pretenduar.”
III.3.4. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhet të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose
dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të
ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrative, i cili në
kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e
marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe
kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të
rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.
III.3.5. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij
mbi shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij
për mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorit ekonomik “A-L Security”
sh.p.k. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e
mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.3.6. Më pas, në ankesën e drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik ankimuesi, përveç sa
cituar në pikën “III.3.” të arsyetimit, pretendon gjithashtu se operatori ekonomik “A-L
Security” sh.p.k (bashkim operatorësh) nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor:
Xhiroja mesatare e tre viteve të fundit të subjektit të jetë sa vlera e fondit limit 4.902.869
lekë; Autorizim individual nga A.K.E.P e specifikuar për përdorim frekuencash në Radio
Komunikim dhe Radio Alarm, që të mbulojë edhe qytetin e Gjirokastrës; Licencë e shoqërisë
nënkategoria I.3.A sipas ligjit nr.75/2014 (neni 7); Çertifikatë e Titullarit të SHPSF-së, e
Drejtuesit Teknik dhe e punonjësve sipas nënkategorisë I.3.A. (neni 9); Operatori ekonomik
të ketë realizuar shërbime të ngjashme, gjatë tre viteve të fundit, në një vlerë prej 1.961.147
lekë; Operatori ekonomik të zotërojë një depozitë bankare me një vlerë prej 490.286 lekë,
pasi sipas tij, të gjitha kriteret e mësipërme nuk plotësohen nga dy shoqëritë e këtij bashkimi
operatorësh ekonomikë.
III.3.6.1. Gjatë shqyrtimit të ankesës së paraqitur pranë KPP-së, rezultoi që ankimuesi ka
paraqitur disa pretendime të reja, të cilat nuk i ka parashtruar në ankesën drejtuar autoritetit
kontrktor.
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III.3.6.2. Lidhur me sa më sipër, KPP thekson se në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 2 dhe 7 parashikohet se: “Ankesa
kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të
ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” dhe “Ankesa në Komisionin
e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit,
referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i
ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin
përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor”. Elementet e mësipërme janë të
domosdoshme për shqyrtimin e ankesës.
III.3.6.3. Në nenin 17, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.184, datë 17.03.2010
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, përcaktohet shprehimisht se:
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Dokumentet e tenderit;
c) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi;
ç) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
dh) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
e) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
ё) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
III.3.6.4. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k, nuk ka
depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik një ankesë, e cila të plotësojë kushtet
formale përsa i përket këtyre pretendimeve, sikurse përcaktohet në nenin lartpërmendur, pasi
ka parashtruar pretendime të tjera, të reja, për të cilat nuk janë respektuar shkallët e
ankimimit.
Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me LPP, Kodin e
Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik dhe mosndjekja e shkallëve të
ankimit e bën pretendimin e shtuar në ankesë të pavlerësueshëm. Operatori ekonomik
ankimues duhet të kishte paraqitur pretendimet të njëjta si pranë autoritetit kontraktor, ashtu
dhe pranë KPP-së në respektim të shkallëve të ankimimit, siç është përcaktuar në LPP.
Mosrespektimi i shkallëve të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga
“elementet e domosdoshëm të ankesës”, sipas nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik, përbën shkak për mospranimin e ankesës në lidhje me këto pretendime, nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së kushteve formale të saj.
KPP gjykon që pretendime të tilla, “të reja”, të evidentuara në kundërshtim me parashikimet
e legjislacionit për prokurimin publik të mos i marrë në konsideratë.
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III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqëritë “A-L
Security” sh.p.k dhe “Anakonda” sh.p.k duhet të mbeten të skualifikuara pasi nuk
përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor: “Mandat pagesë që ofertuesi ka paguar
autorizimin e AKEP-it për vitin 2016” dhe kërkesën: “Operatori ekonomik të ketë shlyer të
gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike, për të gjitha kontratat që ka operatori
në Republikën e Shqipërisë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqëritë “AL Security” sh.p.k dhe “Anakonda” sh.p.k duhet të mbeten të skualifikuara pasi nuk
përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor: “Mandat pagesë që ofertuesi ka paguar
autorizimin e AKEP-it për vitin 2016”, në dokumentat e tenderit të publikuara në sistemin
elektronik të prokurimeve, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, gërma “d” dhe “f” rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor Universiteti “Eqrem
Çabej” Gjirokastër, është parashikuar përmbushja e kriterit si më poshtë:
“d. Mandat pagese që ka paguar autorizimin e AKEP-it për vitin 2016.”
“f. Autorizim Individual nga A.K.E.P e specifikuar për përdorim frekuencash në Radio
Komunikim dhe Radio Alarm,që të mbulojë edhe qytetin e Gjirokastrës.”
III.4.1.1. Përsa i përket pretendimit të ngritur për operatorin ekonomik “A-L Security”
sh.p.k, rezulton se në procedurën e mësipërme të prokurimit, ky operator ekonomik është
paraqitur si bashkim operatorësh me shoqërinë “Bizhga-1” sh.p.k, në raportin 85% shoqëria
“A-L Security” sh.p.k dhe 15% shoqëria “Bizhga 1” sh.p.k.
Nga verifikimi i ofertës së paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i operatorëve të mësipërm
ekonomikë rezulton se, në përmbushje të kërkesës së autoritetit kontraktor për paraqitjen e
mandat pagesës për autorizimin e AKEP-it për vitin 2016, të dy anëtarët e këtij bashkimi
kanë paraqitur faturat dhe konfirmimet bankare se kanë bërë pagesën për AKEP-in për vitin
2016.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4.1.2. Përsa i përket pretendimit të ngritur për operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k,
nga verifikimi i ofertës së paraqitur nga ky operator gjithashtu rezulton se, në përmbushje të
kërkesës së autoritetit kontraktor për paraqitjen e mandat pagesës për autorizimin e AKEP-it
për vitin 2016, ky subjekt ka paraqitur faturat dhe konfirmimet bankare se ka bërë pagesën
për AKEP-in për vitin 2016.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqëritë “AL Security” sh.p.k dhe “Anakonda” sh.p.k duhet të mbeten të skualifikuara pasi nuk
përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor: “Operatori ekonomik të ketë shlyer të gjitha
detyrimet e maturuara të energjisë elektrike, për të gjitha kontratat që ka operatori në
Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.2.1. Në dokumentat e tenderit të publikuara në sistemin elektronik të prokurimeve,
shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1 , gërma “d” dhe “Kapaciteti ekonomik e
financiar, gërma “c” rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor Universiteti “Eqrem Çabej”
Gjirokastër, është parashikuar përmbushja e kriterit si më poshtë:
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“Operatori ekonomik të ketë shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike, për të gjitha kontratat që ka operatori në Republikën e Shqipërisë.”
III.4.2.2. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se në
përmbushje të kriterit sa më sipër cituar, janë dorëzuar këto dokumenta:
-

Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga1” sh.p.k ka paraqitur:
“Vërtetim debie nr.69 Prot datë 13.01.2016 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, me anë të së cilës vërtetohet se kërkuesi “A-L Security” sh.p.k
nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit […] rezulton të ketë 0 lekë detyrime
për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 13.01.2016, duke
përfshirë faturën koherente të muajit dhjetor 2015.”
“Vërtetim debie nr.353 Prot datë 10.01.2016 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike, me anë të së cilës vërtetohet se kërkuesi “Bizhga-1” sh.p.k
nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit […] rezulton të ketë 0 lekë detyrime
për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 10.01.2016, duke
përfshirë faturën koherente të muajit dhjetor 2015.”

-

Operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k ka paraqitur:
“Vërtetim debie nr.73 Prot datë 14.01.2016 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, me anë të së cilës vërtetohet se kërkuesi “Anakonda” sh.p.k nga
verifikimet e kryera në sistemin e faturimit […] rezulton të ketë 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 14.01.2016, pa përfshirë
faturën koherente të muajit dhjetor 2015.”

III.4.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
III.4.2.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.4.2.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së
furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.
III.4.2.6. Referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, nga kjo e fundit është konfirmuar se, pasi
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bëhen verifikimet përkatëse në sistemin e faturimit, lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit
standard për të gjitha subjektet aplikuese. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë elektrike,
evidenton saktësinë e dokumentacionit, të paraqitur nga subjektet përkatëse si dhe tërësine e
kontratave, dhe në fund konkludon me lëshimin e “Vertetim Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste.
III.4.2.7. Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë “A-L
Security” sh.p.k & “Bizhga 1” sh.p.k dhe operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k kanë
paraqitur dokumentin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike sipas formatit
standard lëshuar nga OSHEE si i vetmi institucion përgjegjës për verifikimin e të gjitha
kontratave të lidhjes së energjisë elektrike të subjekteve aplikues për pajisjen me vërtetim
debie.
Në këtë kuptim me anë të dokumentacionit të paraqitur në sistemin e prokurimeve
elektronike operatorët ekonomikë në fjalë, kanë plotësuar kriterin e vendosur nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit pasi, vërtetohet shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike, për periudhën më të fundit, para hapjes së ofertave, që
tashmë ishte maturuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
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, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L
Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Shërbim me Roje Civile”, me fond limit 4 902 869 (katër
milion e nëntëqind e dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 22.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Eqrem Çabej”
Gjirokastër.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Balili-Ko” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Anakonda” sh.p.k, të bashkimit të operatorëve “A-L Security” sh.p.k &
“Bizhga 1” sh.p.k dhe operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, duke i kualifikuar
kёta ofertues.
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4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Anakonda” sh.p.k, “A-L Security” sh.p.k & “Bizhga 1”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 145 Protokolli,
Datë 04.02.2016

Nr. 152 Protokolli
Datë 05.02.2016

Nr. 164 Protokolli
Datë 08.02.2016

Nr. 166 Protokolli
Datë 09.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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