VENDIM
K.P.P. 610/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.09.2018 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Radio
Frequency & Advance Engineering” sh.p.k., në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-72582-05-312018, me objekt “Blerje pajisje operacionale për gjetjen e drejtimit
të sinjalit audio dhe audioviziv”, me fond limit 4.716.666 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 11.06.2018, nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti i Mediave Audiovizive.
Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Bosep”
sh.p.k., në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k.
Rruga “Xhorxh Martini”, Vila Nr.16, Kati III, Ap.5, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti i Mediave Audiovizive
Rruga “Papa Gjon Pali II”, Njësia Administrative Nr. 2, Ndërtesa
Nr. 15, Tiranë
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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 të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
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, 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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 01.06.2018, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF72582-05-31-2018, me objekt “Blerje pajisje operacionale për gjetjen e drejtimit të sinjalit audio
dhe audioviziv”, me fond limit 4.716.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 11.06.2018, nga
autoriteti kontraktor, Autoriteti i Mediave Audiovizive.
II.2. Në datën 11.06.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3. Në datën 18.06.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k.
3.998.700 lekë (pa Tvsh)
2. “Bosep” sh.p.k.
4.680.000 lekë (pa Tvsh)

Skualifikuar
Kualifikuar

II.4. Nga verifikimet e kryera, rezulton se operatori ekonomik “Radio Frequency & Advance
Engineering” sh.p.k. është njoftuar nëpërmjet Sistemit e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e mësipërme të prokurimit, për arsyen si më poshtë
vijon:
Formulari i ofertës nuk është në formën e kërkuar nga AK-ja dhe miratuar në Dokumentat
Standarte të Tenderit, në këto element:
- Nuk janë përcaktuar zërat që AK kërkon të prokurojë (të përcaktuara në DST)
-Nuk është përcaktuar sasia si dhe çmimi për njësi, në kundërshtim me kërkesat e nenit 17 të VKMsë 914, i ndryshuar i cili parashikon se: “Oferta ekonomike përmban vlerën e ofertës. Kësaj oferte
i bashkëlidhet një listë e hollësishme çmimesh”, dhe DST
II.5. Operatori ekonomik ankimues “Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k. në datën
19.06.2018 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke ngritur pretendime mbi
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, si dhe kundërshton kualifikimin e operatorit ekonomik
“Bosep” sh.p.k., si më poshtë vijon:
Bazuar në Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar dhe VKM nr.01 datë 10.01.2018, mbi të
cilin është ndërtuar DST përkatëse me REF-72582-05-31-2018, ankimojmë arsyet e skualifikimit
tonë: 1.Në asnjë pikë të kritereve të kualifikimit nuk kërkohet vendosja e cmimit të pajisjeve në
shtojcën 1 (Formulari i Ofertës) për cdo zë në vecanti. Për këtë arsye kërkojmë kualifikimin e
ofertës tonë. 2. Në shtojcën 8, pika 2.3.4 ku kërkohet autorizimi i prodhuesit ne deklarojmë që jemi
përfaqësuesi I vetëm i prodhuesit të kytyre pajisjeve për Shqipërinë. Bazuar në këtë fakt operatori
ekonomik BOSEP sh.p.k. nuk mund të ketë një dokument të tillë këtë arsye kërkojmë skualifikimin
e subjektit fitues.
II.5.1. Autoriteti kontraktor në datën 25.06.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 2260/12 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 27.06.2018 operatori ekonomik “Radio Frequency & Advance Engineering”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik duke ngritur të njëjtat pretendime
si në ankesën e ngritur pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 2917/1 prot., datë 06.07.2018, protokolluar me tonën në datën
06.07.2018, me objekt “Dërgohet informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt “Blerje
pajisje operacionale për gjetjen e drejtimit të sinjalit audio dhe audioviziv” është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Radio Frequency & Advance Engineering”
sh.p.k., për kundërshtimin arsyes së skualifikimit tij me argumentin se “Në asnjë pikë të kritereve
të kualifikimit nuk kërkohet vendosja e cmimit të pajisjeve në shtojcën 1 (Formulari i Ofertës) për
cdo zë në vecanti. Për këtë arsye kërkojmë kualifikimin e ofertës tonë”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1 “Hartimi i
ofertës” pika 1.1. përcaktohet: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
DT do të refuzohen si të papranueshme. ”
Ndërsa në pikën 1.5. përcaktohet: “Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: a)
Formularin e Ofertës ekonomike plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin
e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për
ngrohje)“.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 2 “Përllogaritja
e ofertës ekonomike” pika 2.1. përcaktohet: “Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin
e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasitë dhe çmimin
e tyre.”
III.1.3. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 1 “Formulari i ofertës ekonomike”, është përcaktuar kriteri:
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

4

1

2

Nr

Përshkrimi i mallrave

3
Sasia

4
Çmimi Njësi

5
Çmimi
Total

6
Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ___(e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
III.1.4. Gjithashtu në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 1/c, përcaktohet:
“Ofertuesi duhet të dorëzojë: c.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;”
III.1.5. Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit, “Specifikimet teknike”, autoriteti kontraktor ndër
të tjera ka përcaktuar: Në lidhje me objektin e prokurimit “Blerje paisje operacionale për gjetjen
e drejtimit të sinjalit audio dhe audioviziv”, kërkohen:
Nr.
Përshkrimi i mallrave
Njësia
Sasia
1
Gjurmues interference dore
Anritsu 2700A
Copë
1
2
Antenë Anritsu model 2000-1778-R
Copë
1
3
Antenë Anritsu model 2000-1779-R
Copë
1
4
Antenë Anritsu model 2000-1825-R
Copë
1
5
Antenë Anritsu model 2000-1812-R
Copë
1
6
Antenë Anritsu model 2000-1659-R
Copë
1
Ndërsa në shtojcën 10 të dokumentave të tenderit, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, përcaktohet:
Nr.
Përshkrimi i mallrave
Njësia
Sasia
1
Gjurmues interference dore
Anritsu 2700A
Copë
1
2
Antenë Anritsu model 2000-1778-R
Copë
1
3
Antenë Anritsu model 2000-1779-R
Copë
1
4
Antenë Anritsu model 2000-1825-R
Copë
1
5
Antenë Anritsu model 2000-1812-R
Copë
1
6
Antenë Anritsu model 2000-1659-R
Copë
1
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III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurmit Elektronik (S.P.E)
nga operatori ekonomik “Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k, rezulton se ky i fundit
ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë vijon:
1. Formuali i ofertës (i paraqitur në vlerë totale)
III.1.7. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, 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.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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...”
III.1.8. Në nenin 17 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet: ”Oferta ekonomike përmban vlerën e ofertës. Kësaj oferte i
bashkëlidhet një listë e hollësishme çmimesh.”
Ndërsa në nenin 27 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet: ”Autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit parashikon
sasinë e mallrave që do të lëvrojë si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.”
III.1.9. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Operatorët
ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë dhe përvojën
e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, si edhe janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të
bëhet në përputhje me këtë dokumentacion, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.10. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, në pjesën Udhëzime për operatorët ekonomikë”
përcaktohet “Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto
DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasitë dhe çmimin e tyre“. Gjithashtu autoriteti
kontraktor në këto dokumenta ka kërkuar shprehimisht që operatorët ekonomikë duhet të
plotësojnë formularin e ofertës sipas tabelës në Shtojcën 1 ku në këtë tabelë kërkohet të paraqitet
vlera totale e ofertës (pa/me Tvsh), përshkrimi i mallrave, sasia, çmimi njësi, çmimi total si dhe
afati i lëvrimit. Gjithashtu në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” dhe në shtojcën 10 “Sasia dhe
grafiku i lëvrimit” janë përcaktuar qartë mallrat që kërkohen nga autoriteti kontraktor. Sa më sipër,
nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, KPP konstaton se, ky i
fundit ka paraqitur formularin e ofertës duke përcaktuar vetëm vlerën totale të kontratës pa Tvsh
dhe vlerën totale të kontratës me Tvsh, por nuk ka përcaktuar cmimin dhe sasinë për secilin nga
produktet e kërkuara në dokumentat e tenderit, duke mospërmbushur kërkesat e vendosura në
dokumentat e tenderit si dhe detyrimet ligjore të përcaktuara në neni 17 dhe 27 të Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.914, datë datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar.
Akoma me tej, KPP thekson se, referuar objektit dhe natyrës të kësaj procedure prokurimi, kemi
të bëjmë me një kontratë për lëvrimin e mallrave të caktuar, ku nga ana e autoritetit kontraktor në
cilësinë e “blerësit” është përcaktuar qartë lloji dhe sasia e tyre, kështu që rrjedhimisht edhe
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operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, të cilët pretendojnë fitimin e
kontratës, kanë detyrimin që të paraqesin në ofertën e tyre të dhënat lidhur me produktet që ofrojnë,
duke përcaktuar qartë llojin e produktit, sasinë dhe vlerën për secilin produkt. Sa më sipër, KPP
konstaton se, operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në rastin konkret, oferta e paraqitur nga
operatori ekonomik “Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k. nuk përmbush kërkesat e
vendosura në dokumentat e tenderit, si dhe është në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Radio Frequency & Advance Engineering”
sh.p.k. për skualifikimin e operatorit ekonomik ”Bosep” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
sqaron se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes
në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar
si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, atëherë ai qartësisht nuk
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në
lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Në rastin konkret, KPP sqaron se, referuar arsyetimit të KPP në pikën III.1. të këtij vendimi, duke
qenë se gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Radio Frequency & Advance
Engineering” sh.p.k. mbetet e skualifikuar, rrjedhimisht ky operator ekonomik nuk legjitimohet të
paraqesë ankesë për operatorët e tjerë ekonomikë, për sa kohë rezulton i skualifikuar nga procedura
e mësipërme e prokurimit.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Radio Frequency & Advance
Engineering” sh.p.k., për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF72582-05-31-2018, me objekt “Blerje pajisje operacionale për gjetjen e drejtimit të sinjalit
audio dhe audioviziv”, me fond limit 4.716.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
11.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti i Mediave Audiovizive.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1194 Protokolli
Datë 27.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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