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Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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.

Në datën 03.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim
ankesën nr. prot. 549, datë 02.05.2013, të operatorit ekonomik “FBS” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i mirëmbajtjes së Sistemit Blu-Box”, me
fond limit 13.300.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 26.03.2013, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
• subjekti ankimues 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
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•

përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 06.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura “procedurë e
hapur” me objekt: “Shërbimi i mirëmbajtjes së Sistemit Blu-Box”, me fond limit
13.300.000 lekë (pa TVSH);



Në datën 26.03.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të
cilën paraqitën ofertat e tyre 5 operatorë ekonomikë, konkretisht: “R&T” sh.p.k, “CCS”
sh.p.k, “BNT” sh.p.k, “Cactus” sh.p.k dhe “FBS” sh.p.k;



Në datën 12.04.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:

1.
2.
3.
4.
5.

“CCS” sh.p.k
“BNT” sh.a
“Cactus” sh.p.k
“R&T” sh.a
“FBS” sh.p.k



Në datën 16.04.2013 (marrë nga autoriteti kontraktor në datë 17.04.2013) është paraqitur
pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit ekonomik “FBS” sh.p.k, ankesë e cila nuk
ka marrë përgjigje;



Në datën 02.05.2013, operatori ekonomik “FBS” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik
“R&T” sh.p.k, me pretendimet.

pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
11.896.200 lekë
13.264.250 lekë

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

1. Autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer përgjigje për ankesën brenda afateve të
përcaktuara në LPP, dhe në datën 23.04.2013 ai ka shpallur fituesin e kësaj
procedure prokurimi, pa pritur afatet e ankimimit dhe në APP.
2. Subjekti, i cili është shpallur fitues, nuk ka autorizimet dhe kualifikimet e
nevojshme për kryerjen e shërbimeve për mirëmbajtjen e këtij sistemi.
3. Ndërprerja e garancisë rrezikon funksionimin e Sistemit të të Monitorimit dhe
kontrollit të anijeve të peshkimit [...], nga sa më sipër shërbimi i prokuruar nga
autoriteti kontraktor, nuk mund të kryhet nga asnjë subjekt i paautorizuar dhe
pa kompetenca për kryerjen e këtij shërbimi.
4. Operatori ekonomik i shpallur fitues nuk ka kontrata të ngjashme për furnizime
të së njëjtës natyrë, pavarësisht se dhe kriteri i vendosur është në kundërshtim
me VKM-ne nr. 1, pika 3, paragrafi c dhe d, pasi kriteri është vendosur jo për
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-

kontratat e shërbimeve po për kontratat e mallrave dhe objekti i prokurimit
është shërbim, pra OE i shpallur fitues nuk e plotëson këtë kriter.
5. OE fitues nuk plotëson kriterin e kërkuar “Operatori ekonomik të jetë i
liçensuar nga AKEP për Rrjete publike të komunikimeve elektronike për
transmetim satelitor”, për këtë aktivitet nuk jepet liçensë, por vetëm listohen
pjesëmarrësitqë duan të kryejnë këtë aktivitet.
6. Mungesa e autorizimit të prodhuesit, pasi cdo operator ofertues nuk mund të
kryejë shërbimet e kërkuara në këtë procedurë prokurimi pa autorizimin e
prodhuesit të pajisjeve hardëear dhe të aplikacioneve softëear të manaxhimit të
sistemit, pasi askush tjetër vec personit të autorizuar ose entit nuk mund të
ndërhyjë në pajisjet e instaluara, për t’i mirëmbajtur ato (ky kriter nuk është i
vendosur nga AK).
7. Subjekti i shpallur fitues në vlerësimin e KVO-së, nuk ka kompetencat për të
mirëmbajtur këtë sistem, të cilat kanë të bëjnë jo thjesht me mirëmbajtje
pajisjesh dhe ofrimin e sinjaleve GPRS por me mirëmbajtjen e aplikacioneve
softwear, hartës hapsinore ujore si dhe azhornimin e tyre kohë pas kohe,
monitorimin dhe kontrollet e nevojshme për ruajtjen e hapësirave të ndaluara si
dhe ndihmë në rast fatkeqësie për sektorin e peshkimit.
8. Database-n e gjithë kontrolleve të azhornuar nuk ka të drejtë ta ruajë dhe ta
azhornojë asnjë përvec konsurtiumit tonë.
9. Transferimi i kompetencave dhe i protokolleve të komunikimit në kushtet
aktuale pa mbaruar periudha e garancisë është i pamundur, pasi duhet të
respektohen të gjitha Direktivat Europiane dhe protokollet për këtë qëllim, të
cilat janë të rregullta me marrëveshjet e shtetit shqiptar përfaqësuar nga AKEP
me organizmin ndërkombëtar të ITU dhe prodhuesve të tjerë ndërkombëtarë të
cilët kanë nën garanci jo thjesht pajisjet por dhe funksionimin e sistemit
10. Kur AK kërkon deklaratë me shkrim për garancinë e sistemit për të kryer
tranferimin e kompetencave tek të tretët duhet të përmbushen:
1. Certifikatë dhe autorizim nga prodhuesi SW (trajnim i detyrueshëm)
2. Certifikatë për manaxhimin e serverave (trajnim i detyrueshëm tek
prodhuesi pasi teknologjia e serverave është fault tolerant 99.99%
avaliable).
3. Certifikatë për manaxhimin e pajisjeve aktive të komunikimit (trajnim i
detyrueshëm nga prodhuesi).
4. Licencë nga AKEP sipas rekomandimeve të ITU, për manaxhimin e
llogarive detare dhe sigurimin e vazhdueshmërisë së shërbimeve satelitore
(Airtime).
5. Lista e plotë e certifikatave dhe identification code për secilën prej anijeve
të peshkimit të pajisur me blu-box si dhe sigurimi i riaktivizimit të tyre.
6. Transferimin në gjendje aktive të këtij shërbimi dhe marrja në dorëzim me
proces verbal të mbajtur nga një komision i posacëm nga Ministria e
Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, dhe nga të tretët.(kompanisë
që do t’i transferohen të drejtat).
7. Afati minimal për të kryer transferimin e kompetencave, detajeve teknike,
protokolleve të komunikimit si dhe trajnimet për vazhdueshmërinë e
funksionimit të sistemit është një vit.
Për dijeni ky sistem është realizuar nga një koncorcium i përbërë nga tri shoqëri:
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1. EMA d.o.o-Slloveni
2. FBS Sh.p.k-Shqipëri
3. Track Well Ltd—Islandë
11.Gjithashtu ankimuesi pretendon se ka shkelje te VKM nr. 723
VKM-së nr. 723, datë 01.09.2010 “Për projektimin, zbatimin dhe funksionimin e
sistemeve të informacionit” pika 1-c e 1-ç. Këto shkelje konsistojnë në:
1.1 Sipas VKM-së nr. 723, pika 1-c, kërkohet që mirëmbajtja e sistemit të fillojë pas
përfundimit të afatit të garancisë. Sistemi Blu Box është aktualisht në periudhën e
garancisë, i cili është i vlefshëm deri në dt. 24.11.2014, pra kërkesa për sigurimin e
shërbimit të mirëmbjajtjes së sistemit Blu Box në këtë fazë është shkelje të VKM-së nr.
723.
1.2 Sipas VKM-së nr. 723, pika 1-ç, kërkohet që për sistemet ekzistuese, marrëveshja e
mirëmbajtjes duhet të parashikohet për një periudhë minimale 2 vjecare, pra kërkesa për
sigurimin e shërbimit të mirëmbjatjes së Sistemit Blu Box për një periudhë është në
kundërshtrim me VKM-në e mësipërme.
Për rrjedhojë operatori ekonomik ankimues kërkon anulimin e kësaj procedure prokurimi.
 Në datën 10.05.2013, operatori ekonomik “FBS” sh.p.k, ka shkresën me Nr. 100/1 Prot.
Datë 10.05.2013 me objekt: “Informacion mbi një përgjigje ndaj ankesës sonë të ardhur në
dt. 09.05.2013 nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave”, bashkalidhur
përgjigja e autoritetit kontraktor me shkresën Nr. 2728/1 Prot. Datë 09.05.2013 (15 ditë pas
afatit maksimal ligjor), duke e refuzuar, në të cilën citohet:
-



Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga publikimi i njoftimit të kontratës në
faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik.
Kërkesa juaj është paraqitur pranë autoritetit kontraktor me datë 17.04.2013 datë e cila
është jashtë afateve për dorëzimin e ankimimit përfundimtar i dorëzimit të ofertave nga
operatorët ekonomikë, pra jashtë afatit ligjor.
Nё datёn 09.05.2013 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 3294 prot., ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik tё gjithё informacionin e kёrkuar nё lidhje me
procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave, si dhe argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorëve
ekonomikë.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “FBS” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 53, pika 6
“Lidhja e kontratës para përfundimit të afatit të njoftimit të klasifikimit apo para se të
ketë përfunduar shqyrtimi administrativ, sipas kreut VII të këtij ligji, e bën atë absolutisht
të pavlefshme.”;
(ii) Në portalin e APP-së nuk rezulton të ketë shpallje të fituesit, ky hap i procedurës është i
papërfunduar";
gjykon se, autoriteti kontraktor nuk e ka përfunduar fazën e mbylljes së ofertave, përsa mësipër
pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues “FBS” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:

(i) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
parashikohet :“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.
(ii) Referuar Shtojcës 7, të Kreut III. 1.3 pika 2 kërkohet :


Operatori ekonomik të jetë i licencuar nga AKEP për Rrjete publike të komunikimeve
elektronike për trasmetim satelitor.



Personeli, i cili do të jetë pjesë e realizimit të shërbimit, duhet të ketë kualifikimet
minimale ose ekuivalente me ato si me poshtë:



Të ketë të punësuar në stafin e vet minimalisht 2 (dy) persona me formin inxhinieri
elektronike .



Të ketë të punësuar në stafin e vet minimalisht 2 (dy) persona me formim në shkenca
kompjuterike.

 Të këtë aktivitet nëe fushëen e shërbimeve softëare, hardëare, sigurisë apo komunikimeve
elektronike.

(i) Operatori ekonomik R&T ka paraqitur Certifikatë nga AKEP datë 26.03.2012, si dhe
certifikatë nga AKEP datë 24.05.2012 “Rrjete dhe Shërbime Publike të Komunikimeve
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Elektronike të njoftuara nga AKEP për “R&T”, pika A. 1 Rrjete publike me transmetim
Satelitor.(Certifikate Konformimit të njoftimit Nr. 2012-AP-U65-8-1/ date 26.03.2013).
(ii) Operatori R & T ka paraqitur diploma të personave të mëposhtëm:
Z. A. R Ing. Shkencave Kompjuterike
Z. I. T Ing.Elektronik
Z. J. S Ing. Informatik dhe Master për Shkencat Kompjuterike
Z. Z. A Ing. Informatik
Z. L. K Ing.Telekomunikacioni
gjykon se operatori ekonomik “R&T” sh.p.k e ka plotësuar kriterin sipas DT.
Përsa mësipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e katërt të operatorit ekonomik ankimues “FBS” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 63,
pika 2 dhe 7 përcaktohet shprehimisht 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. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me këtë ligj,
Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e
shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.
gjykon se, operatori ekonomik ankimues lidhur me këto pretendime, duhet të kishte paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor në respektim të shkallëve dhe afateve ligjore si më sipërcituar.
Për pasojë mosrespektimi i këtyre afateve ligjore e bën ankesën, në këtë pikë, të pavlefshme.
Përsa mësipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e pestë të operatorit ekonomik ankimues “FBS” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Në lidhje me këtë pretendim, Komisioni Prokurimit Publik është shprehur dhe ka gjykuar
referuar pretendimit të dytë të ankimuesit.
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Përsa mësipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e tretë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë dhe njëmbëdhjetë të
operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

(ii)

1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës
në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij
neni.”;
Ankimuesi nuk ka paraqitur ankesë në afatet e mësipërme.

gjykon se, operatori ekonomik ankimues lidhur me këto pretendime, duhet të kishte paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor në respektim të afateve ligjore si më sipërcituar. Për pasojë
mosrespektimi i këtyre afateve ligjore e bën ankesën, në këto pika, të pavlefshme.
Përsa mësipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, 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,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “FBS” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i mirëmbajtjes së
Sistemit Blu-Box”, me fond limit 13.300.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
26.03.2013, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të
Ujrave.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
Relatorë: B.Ombashi
D.Martopullo
V.Kadesha
KRYETAR
LEALBA

PELINKU
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