REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 579/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Abissnet” sha në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18416-0416-2019, me objekt “Shërbimi i internetit në Bashkinë Cërrik
me Fond limit/Vlera e pritshme e kontratës 8,000,000
zhvilluar në datën 13.05.2019 nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Cërrik.

Ankimues:

“Albtelecom” sha
Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7 Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Cërrik
Lagja nr.2 rruga “Gjimnazistet 1962”

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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik
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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,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i funditnuk
ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye nuk 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 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 percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritteit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18416-04-16-2019, me objekt “Shërbimi i
internetit në Bashkinë Cërrik me Fond limit/Vlera e pritshme e kontratës 8,000,000 zhvilluar në
datën 13.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Cërrik.
II.2. Në datën 13.05.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 16.05.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Abcom

pa ofertë

-

Albtelecom 4,999,960

I kualifikuar

-

Abissnet

I kualifikuar

5,890,000

I skualifikuar
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II.4. Në datën 23.05.2019 operatori ekonomik ankimues “Abissnet” sha ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së në mënyrë të përmbledhur me
argumentat si më poshtë:

-

-

Së pari AK ka gabuar në pranimin e ofertës anomalisht të ulët të opertorit Albtelecom. Në bazë
të nenit 56 të LPP duke qënë se oferta e operatorit Albtelecom është vlerësuar si një ofertë
anomalisht e ulët është dashur që operatori të japë të gjitha shpjegimet dhe argumentimet e
nevojshme. Në rastin konkret opertori Albtelecom nuk ka paraqitur dokumentacion në përputhje
me kërkesat e mësipërme ligjore dhe për këtë arsye justifikimi i ofertës anomalisht të ulët nuk
duhet të pranohej nga AK.
Së dyti Albtelecom nuk plotëson kriteret e mëposhtme të përcaktuara në DT:
Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri
Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2017,
2018 për cdo vend të ushtrimit të aktivitetit sipas QKB;
2.3
Për kapacitetin teknik:
3. Operatori ofertues duhet të paraqesë certifikat me standart ISO 9001:2015, mbi
“Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, (të përkthyer dhe të noterizuar).
4. Operatori ofertues duhet të paraqes certifikat me standart ISO 27001:2013 për
“Sigurimin e informacionit”, (të përkthyer dhe të noterizuar).
5. Operatori ofertues duhet të paraqesë certifikat me standart ISO 20000-1:2018 për
“Sistemin e menaxhimit të teknologjisë së informacionit”, (të përkthyer dhe të
noterizuar).
6. Operatori ofertues duhet të ketë të paktën 2 (dy) lidhje ndërkombëtare për shërbimin e
internetit. Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë një kopje të
kontratës/marrëveshjes ose document alternative, me subjektet jashtë territorit të
Shqipërisë, mbi përdorimin e aksesit ndërkombëtarë të internetit.
7. Operatori ofertues duhet të jetë regjistruar pranë RIPE NCC ( Europiane IP Netëork
Coordination Centre). Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqes
një kopje të kontratës/marrëveshjes ose document alternative ose një kopje të
regjistrimit që vërteton regjistrimin pranë RIPE NCC.
8. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin tekniko profesional të paktën 10 specialist të
fushave inxhinierisë elektronike/ informatike ose telekomunikacioni për periudhën
Shtator 2018 – Mars 2019. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori
Ekonomik duhet të paraqesin:

- Diplomën e studimeve universitare në këtë fushë (origjinale ose fotokopje të noterizuar),
- Lispagesat për periudhën Shtator 2018 – Mars 2019 (formularët E-Sig 25).
(per te verifikuar se operatori ekonomik ka te punesuar specialistet e percaktuar ne piken 8)
Nga inxhinierët e mësipërm duhet që :
a. Të paktën një inxhinier të jetë i pajisur me certifikatë CS PS Core Netëork Planning.
b. Të paktën një inxhinier te jetë i pajisur me certifikatë LTE EPC Signalling
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c. Të paktën një inxhinier te jetë i pajisur me certifikatë Mobile Inteligente Netëork.
9. Operatori ekonomik duhet të zotërojë një infrastrukturë të vetën me fibër optike, ose në rast
se operatori nuk disponon një infrastrukturë të vetën me fibër optike për të gjithë pika e
kërkuara në këto specifikime, atëherë operatori duhet të paraqesë në tender kontratë qiraje
me një operator të licensuar kombëtar. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti, operatori
ekonomik duhet qe ne zgjidhjen teknike te pasqyroje piken e prezences (Point of Prezence),
te rrjetit te vet ne Bashkine Cerrik.
10. Operatori ekonomik i cili do të paraqesë kontratë qeraje për fibren optike, duhet të
bashkëlidh dhe autorizim individual dhe certifikat/ Autorizim të përgjithshëm të lëshuar nga
Autoriteti i Komunikimeve Elektronik dhe Postare (AKEP), për transmetim të dhënash, të
operatorit qeramarrës në të cilin të jenë të përfshirë pikat të cilat do të mbulohen me anë të
kësaj kontrate.
11. Operatori ekonomik duhet të paraqesë :
- zgjidhjen e detajuar teknike
- Bllok –skemën totale të sistemit për zgjidhjen e ofruar dhe teknologjinë që ai përdor.
12. Per te gjitha pikat e kerkuara operatori ekonomik duhet te siguroje sherbimin back up
nepermjet teknologjise 3G/4G, te perfshire ne oferten e tij ekonomike. Operatori ekonomik
duhet te paraqese Certifikate / Autorizim të përgjithshëm të lëshuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronik dhe Postare (AKEP), per kete teknologji.

Për sa më sipër duke u bazuar në të gjithë argumentat e sjellë si dhe parashikimet ligjore në fuqi për
prokurimet publike kërkojmë nga autoriteti kontraktor që të rishqyrtohet kualiifkimi i shoqërisë
Albtelecom në këtë procedurë , të rishqyrtohet dokumentacioni i Albtelecom sipas parashikimeve të
mësipërme dhe të refuzojë ofertën e paraqitur nga opertaori ekonomik Albtelecom për mosplotësim të
kritereve të përcaktuara në DST dhe për paraqitjen e një oferte anomalisht të ulët pa dhënë sqarimet
përkatëse.
II.5. Me shkresën nr.1902/1 prot datë 23.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.6. Në datën 05.06.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
- Së pari AK ka gabuar në pranimin e ofertës anomalisht të ulët të opertorit Albtelecom. Në bazë
të nenit 56 të LPP duke qënë se oferta e operatorit Albtelecom është vlerësuar si një ofertë
anomalisht e ulët është dashur që operatori të japë të gjitha shpjegimet dhe argumentimet e
nevojshme. Në rastin konkret opertori Albtelecom nuk ka paraqitur dokumentacion në përputhje
me kërkesat e mësipërme ligjore dhe për këtë arsye justifikimi i ofertës anomalisht të ulët nuk
duhet të pranohej nga AK.
- Së dyti Albtelecom nuk plotëson kriteret e mëposhtme të përcaktuara në DT:
- Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri
4

-

Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2017,
2018 për cdo vend të ushtrimit të aktivitetit sipas QKB;
5. Operatori ofertues duhet të paraqesë certifikat me standart ISO 20000-1:2018 për
“Sistemin e menaxhimit të teknologjisë së informacionit”, (të përkthyer dhe të noterizuar).
6. Operatori ofertues duhet të ketë të paktën 2 (dy) lidhje ndërkombëtare për shërbimin e
internetit. Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë një kopje të
kontratës/marrëveshjes ose document alternative, me subjektet jashtë territorit të
Shqipërisë, mbi përdorimin e aksesit ndërkombëtarë të internetit.
7. Operatori ofertues duhet të jetë regjistruar pranë RIPE NCC ( Europiane IP Netëork
Coordination Centre). Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqes një
kopje të kontratës/marrëveshjes ose document alternative ose një kopje të regjistrimit që
vërteton regjistrimin pranë RIPE NCC.
8. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin tekniko profesional të paktën 10 specialist të
fushave inxhinierisë elektronike/ informatike ose telekomunikacioni për periudhën
Shtator 2018 – Mars 2019. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori
Ekonomik duhet të paraqesin:
- Diplomën e studimeve universitare në këtë fushë (origjinale ose fotokopje të noterizuar),
- Lispagesat për periudhën Shtator 2018 – Mars 2019 (formularët E-Sig 25).
(per te verifikuar se operatori ekonomik ka te punesuar specialistet e percaktuar ne piken 8)
Nga inxhinierët e mësipërm duhet që :
d. Të paktën një inxhinier të jetë i pajisur me certifikatë CS PS Core Netëork Planning.
e. Të paktën një inxhinier te jetë i pajisur me certifikatë LTE EPC Signalling
f. Të paktën një inxhinier te jetë i pajisur me certifikatë Mobile Inteligente Netëork.
9. Operatori ekonomik i cili do të paraqesë kontratë qeraje për fibren optike, duhet të bashkëlidh
dhe autorizim individual dhe certifikat/ Autorizim të përgjithshëm të lëshuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronik dhe Postare (AKEP), për transmetim të dhënash, të operatorit
qeramarrës në të cilin të jenë të përfshirë pikat të cilat do të mbulohen me anë të kësaj kontrate.
10. Operatori ekonomik duhet të paraqesë :
- zgjidhjen e detajuar teknike
- Bllok –skemën totale të sistemit për zgjidhjen e ofruar dhe teknologjinë që ai përdor.
11.. Per te gjitha pikat e kerkuara operatori ekonomik duhet te siguroje sherbimin back up
nepermjet teknologjise 3G/4G, te perfshire ne oferten e tij ekonomike. Operatori ekonomik
duhet te paraqese Certifikate / Autorizim të përgjithshëm të lëshuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronik dhe Postare (AKEP), per kete teknologji.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 2118/1 prot datë 14.06.2019 protokolluar me tonën me nr.1016/2 prot
datë 19.06.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
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II.8. Në datë 16.07.2019, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues Abissnet sha, me vendimin K.P.P. 452/2019, ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Abissnet” sha për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18416-04-16-2019, me objekt “Shërbimi
i internetit në Bashkinë Cërrik me Fond limit/Vlera e pritshme e kontratës 8,000,000
zhvilluar në datën 13.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Cërrik.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Albtelecom” sha duke e skualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Abissnet” sha.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
II.8. Në datën 08.08.2019 autoriteti kontraktor, Bashkia Cërrik.ka kryer rivlerësimin e procedurës
në sistemin elektronik të prokurimeve, duke skualifikuar operatorin ekonomik Albtelecom sha në
zbatim të vendimit K.P.P. 452/2019, datë 16.07.2019.
II.9. Në datën 13.08.2019, operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik Abissnet
sha në këtë procedurë prokurimi.
II.10. Në datën 19.08.2019 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 2913/4 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a duke e refuzuar ankesën e tij si dhe e ka
vënë në dijeni ankimuesin se është skualifikuar në bazë të vendimit KPP 452/2019 datë 16.07.2019.
II.11. Në datën 27.08.2019 , operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt të paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese

Arsyeton
III.1 Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a lidhur me
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Abissnet” sha në procedurën e prokurimit objekt
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ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku parashikohet shprehimisht se:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj,
mund ta kundërshtojë vendimin.”
“Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të
arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se
në ditën vijuese të punës”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton
ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi
mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose,
në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.1.1. Nga interpretimi në tërësi i dispozitës së sipërcituar del qartë qëllimi i normës juridike lidhur
me të drejtën që gëzojnë operatorët ekonomikë për të ankimuar cdo lloj vendimi të marrë nga
autoriteti kontraktor i cili ka dëmtuar ose rrezikon të dëmtojë interesat e tyre në procedurat e
prokurimit. Nga shqyrtimi në tërësi i ankesës të paraqitur nga ankimuesi konstatohet se ky i fundit
kundërshton vendimin e KVO lidhur me kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik Abissnet sha
i cili rezulton i kualifikuar që prej vlerësimit të parë të prcedurës më datë 16.05.2019. Në këto
kushte KPP gjykon se pretendimet e operatorit ekonomik Albtelecom sha lidhur me skualifikimin e
operatorit Abissnet sha janë ngritur pranë autoritetit kontraktor dhe KPP në tejkalim të afateve
ligjore që parashikon neni 63 i LPP.
Ndërkohë sikundër rezulton nga faktet e parashtruara sa më sipër rivlerësimi i procedurës më datë
08.08.2019 ka ndryshuar vetëm pozitën e operatorit ekonomik ankimues Albtelecom sha, i cili është
skualifikuar në bazë të vendimit KPP 452/2019, datë 16.07.2019.
Autoriteti Kontraktor në rivlerësimin e procedurës të datës 08.08.2019 nuk ka bërë gjë tjetër vecse
ka zbatuar, Vendimin 452/2019 të Komisionit të Prokurimit Publik, i cili në pikën 2 të tij ka
urdhëruar autoritetin kontraktor të skualifikojë operatorin ekonomik “Albtelecom” sha.
Sa mësipër arsyetuar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues në
kushtet kur vetë është i skualifikuar nuk legjitimohet për paraqitjen e ankesës në Komisionin e
Prokurimit Publik e rrjedhimisht pretendimet e tij nuk merren në shqytim nga KPP.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sha për
procedurën e prokurimit, “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18416-04-16-2019, me
objekt “Shërbimi i internetit në Bashkinë Cërrik me Fond limit/Vlera e pritshme e kontratës
8,000,000 zhvilluar në datën 13.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Cërrik.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1439 Protokolli; Datë 27.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Enkeleda Bega
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