Buletini Nr. 130 datë 30 Gusht 2021

Agjencia e Prokurimit Publik

BASHKIA SHKODËR
Nga :BashkiaShkodër, adresë: Rruga 13 Dhjetori, nr.1, Shkodër.
Për:Bashkimi kandidatëve blerës/Operatorëve Ekonomik “ALBASPORT & ENTERTAINMENT,
sh.p.k me nr. Nipti M06908004I, adresë: Stadiumi LoroBoriçi, Rruga Djepaxhijej, 4001, Shkodër
& ALBAPHOTO, sh.p.k me nr.Nipti K86618008S”, adresë: Rruga Kole Idromeno, Nd.89, H.3,
Ap.30, Shkodër”, me përfaqësues të bashkimit të kandidatëve blerës z. Alban Xhaferi , sipas
kontratës nr.Repertori 574, datë 02.Mars 2021.
Për proçedurë e ankandit me këto të dhëna:
1.Autoriteti shitës : Bashkia Shkodër
2. Data e zhvillimit te ankandit : 09.03. 2021 , ora 10.00.
3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Proçedurë e hapur
4. Objekti i Shitjes: Bashkia Shkodër shet me proçedurë ankandi aksionet e Klubit të Futbollit
“VLLAZNIA” sh.a, në masën 100%.
5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes:Klubi i futbollit Vllaznia sh.a, është shoqëri e organizuar
në formën e shoqërisë aksionare, e krijuar në vitin 2011, ku aksionet zotërohen 100% nga Bashkia
Shkodër. Në mënyrë më të zgjeruar objekti i shitjes përshkruhet në Shtojcën 10, Specifikimet
teknike.
6. Vlera fillestare: 50,794,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë) lekë.
7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Bashkia Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, nr 1.
8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: data 09.03.2021, ora 10.00.
9. Publikime në Agjensinë e Prokurimeve Publike : Njoftimi i këtij ankandit është publikuar pranë
Agjencisë së Prokurimit Publik në buletinin nr.21, fq 348, datë 15 Shkurt 2021.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Bashkimi i operatorëve Almiro Gurakuqi, P.F, numër nipti K31823027Rdhe Carpathia
Albania shpk, numër nipti L41629009A.
Vlera : 45,833,333 (dyzet e pesë milion e tëtëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind tridhjetë e
tre) lekë pa TVSH.
55,000,000 (pesëdhjetë e pesë milion) lekë me TVSH.
2. Operatori Ekonomik /Shoqëria JONI 5 shpk, numër nipti L72226029O.
Vlera : 150,000,000 (njëqind e pesëdhjetëmilion) lekë.
3. Bashkimi i operatorëve ALBASPORT & ENTERTAINMENT, shpk, numër nipti
M06908004I dhe ALBAPHOTO, shpk numër nipti K86618008S.
Vlera: 62,500,000 (gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind mijë ) lekë.
Vlera e ofertës pas zhvillimit të fazës konkurruese të ankandit: 63,750,000 (gjashtëdhjetë e
tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Bashkimi I operatorëve Almiro Gurakuqi, P.F, numër nipti K31823027R dhe Carpathia
Albania shpk, numër nipti L41629009A.
2. Operatori Ekonomik /Shoqëria JONI 5 shpk, numër nipti L72226029O.
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1.Bashkimi i operatorëve Almiro Gurakuqi, P.F, numër nipti K31823027R dhe Carpathia Albania
shpk, numër nipti L41629009A, është s’kualifikuar për shkak të arsyeve, si më poshtë:
 Referuar Dokumentave Standarte te Ankandit pika 4 “Pjesëmarrja dhe kualifikimi”
nenpikat 4.7 dhe 4.8 (fq 13 e dsa), si dhe në shtojcën 5.“Kriteret për pjesëmarrje,
kualifikimdhe vleresim i ofertes" (faqe 19 e dsa , paragrafi i fundit), Ofertuesit nuk kanë
paraqitur marrëveshje të noterizuar, për krijimin e grupit/bashkimit të kandidatëve blerës
në të cilën tregohet përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes, sasia e mallrave
konkrete për secilin anëtar .Ky fakt bienë kundërshtim me kërkesat ligjore dhe kërkesat e
kualifikimit të përcaktuara në dokumentet e ankandit.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën f) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Almiro Gurakuqi nr.NIPTI K31823027R, nuk ka paraqitur
dokument për tëplotësuar kriterin e vërtetimit që ofertuesi nuk është i dënuar me vendim
gjyqësor të formës së prerë për vepra penale që lidhen me tatim-taksat dhe sigurimet
shoqërore.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën f) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues CARPATHIA ALBANIA shpk nr.NIPTI L41629009A, nuk ka
paraqitur dokument për tëplotësuar kriterin e vërtetimit që ofertuesi nuk është i dënuar me
vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale që lidhen me tatim-taksat dhe
sigurimet shoqërore.
 Referuar kontatës së bashkëpunimit nr.562. Rep nr. Kol 138, date 03.03.2021, dhe aneks
15/09/2017 rezulton që subjekti Almiro Gurakuqi,p.f ka angazhim jo vetem me sponsorizim
por edhe me forma tjera te FC Internacional Tirana, subjekt i cili eshte pjesë e Federatës
Shqiptare të Futbollit. Ky fakt bie ndesh me kriterin e ankandit në germën t) pika 1 e
„Kritereve të veçanta të kualifikimit“, “subjekti/subjektet ofertues nuk eshte ortak, i
angazhuar per nje klub tjeter futbolli, anetar i federates shqiptare te futbollit, pasi kjo
demton konkurencen sportive sipas ligjit ne ligen shqiptare te futbollit”.
Nje fakt i tille perben shkak ligjore per skualifikimin e subjektit ofertues.
 Sa i takon permbushjes se kriterit te percaktuar ne germen s) pika 1 e „Kritereve te vecanta
te kualifikimit“ subjekti ofertues ka prezantuar subjekti ka paraqitur listen e stafit qe do te
angazhoje:Por mungojne deklaratat e angazhimit personal te stafit i cili pritet te
angazhohet duke mos permbushur kriterin e percaktuar ne germen s) te pikes 1 te DSA.
 Oferta e paraqitur nga BOE Almir Gurakuqi PF & Carpathia Albania shpk, me vlere
45.833.333 leke eshte ne kundershtim me piken 2, te nenit 37 te LAP: 2. Ofertat renditen
duke filluar me çmimet më të larta dhe deri në ato të barabarta me çmimin fillestar minimal
të shitjes, si dhe me germen “ç“ te pikes 5.3 te VKM Nr.1719, datë 17.12.2008 “Për
miratimin e rregullave të ankandit publik” te ndryshuar: “....Bazuar në ofertat e pranuara,
njësia e ankandit harton klasifikimin përfundimtar duke renditur ofertat me çmimet më të
larta deri në ato të barabarta me çmimin fillestar minimal të shitjes dhe e komunikon atë në
kohën e përcaktuar“.Ne piken 2 te nenit 142 te ligjit Nr. 92/2014 “Per tatimin mbi vleren e
shtuar ne RSH”, percaktohet se:2.Në faturën e lëshuar nga organizatori i shitjes me ankand
për blerësin nuk duhet të llogaritet apo të pasqyrohet e ndarë vlera e TVSH-së. Në çdo
faturë të lëshuar që i nënshtrohet shitjes me ankand organizatori i shitjes në ankand duhet
të shënojë: “Shitje që i nënshtrohet regjimit të shitjes me ankand”.
Ne rastin konkret oferta e bashkimit te mesiperm te operatoreve ekonomike eshte me ulet se
vlera fillestare e ankandit dhe per kete arsye ajo duhet te skualifikohet si oferte ne
kundrshtim me ligjin. Ne procedurat e ankandit autoriteti kontraktor kur perllogarit vleren e
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ankandit nuk shprehet me TVSH apo pa TVSH. Vlera fillestare e ankandit perben vleren
totale te pagueshme, per kete arsye BOE duhet te skualifikohet pasi ka paraqitur oferten ne
kundershtim me ate qe percaktojne aktet ligjore ne rastin e procedurave te ankandit.
Ofertimi duke perfishire dhe vleren e TVSH, vjen ndesh me pikat 3.11-3.13(fq 11) te
Dokumentave te Ankandit, ne te cilen percaktohet se:
Llogaritja e çmimit 3.11 Kandidati blerës duhet të plotësojë Formularin e Ofertës
bashkangjitur me këto DA, duke përcaktuar një liste te hollësishme çmimesh qe përbejnë
çmimin e plote. 3.11 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke
përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një
monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare dhe kursi i shkëmbimit
duhet të jetë ai i fiksuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën kur publikohet njoftimi i
kontratës dhe duhet të ruhet në atë kurs shkëmbimi deri në skadimin e periudhës së
vlefshmërisë së ofertës. 3.12 Ofertuesi duhet të shënojë në Programin e Çmimit çmimet
totale të ofertës pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe
përbën vlerën totale të ofertës. 3.13
Çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të
jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nukduhet t’inënshtrohen asnjë
ndryshimi në asnjë aspect. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që nuk është
në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
2.Operatori Ekonomik /Shoqëria JONI 5 shpk, numër nipti L72226029O është s’kualifikuar për
shkak të arsyeve, si më poshtë:
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën c) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk, nuk ka parqitur dokumentacion për të
përmbushur kriterin e kualifikimit për gjendjen e mjeteve monetare aktive jo më pak se vlera
fillestare e ankandit të kërkuar nga autoriteti shitës.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën e) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk, nuk ka plotësuar kriterin e vertetimit për
shlyerjen e taksave vendore në bashkinë ku ushtron aktivitetin (referuar QKB- B.Himarë).
Është paraqitur vërtetim vetëm për bashkinë ku ka selinë, zyrën qendrore, Tiranë.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën f) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk nuk ka paraqitur dokument për tëplotësuar
kriterin e vërtetimit që ofertuesi nuk është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë
për vepra penale që lidhen me tatim-taksat dhe sigurimet shoqërore.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën q) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk nuk ka paraqitur asnjë dokument për të
plotësuar kriterin për kontrata, transaksione dhe eksperenca në bashkëpunimin, financimin
ose menaxhimin e klubeve sportive, shoqërive sportive pjesë të veprimtarisë së subjektit të
publikuar në QKB.
 Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën r) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk ka paraqitur dokument në 3 faqe si plani biznesi,
ky dokument nuk përmban elementet e një plani biznesi (të dhënat themelore të biznesit,
përshkrimi dhe qëllimi i biznesit, struktura ligjore, proçeset e menaxhimit, tregu, prodhimi
dhe kostot,personeli, strategjia e marketingut, kerkesat operacionale të biznesit, risqet e
biznesit, analiza pest, analiza sëot, shtojcat parashikimet financiare/plani financiar), nuk ka
dokumentacion përbërës, shoqërues që mbështesin planin, dokumenti është i pa firmosur
dhe i pavulosur nga ofertuesi, nuk ka deklaratën e angazhimit.
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Në lidhje me kriterin e përcaktuar në germën s) pika 1 e „Kritereve të veçanta të
kualifikimit“ subjekti ofertues Joni 5,shpk, nuk ka paraqitur asnjë dokument për të
plotësuar kriterin për kapacitetet njerëzore profesionale të mjaftueshme.

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e kandidatëve
blerës/Operatorëve Ekonomik “ALBASPORT & ENTERTAINMENT, sh.p.k me nr. Nipti
M06908004I, adresë: Stadiumi Loro Boriçi, Rruga Djepaxhijej, 4001, Shkodër dhe ALBAPHOTO,
sh.p.k me nr.Nipti K86618008S”, adresë :Rruga Kole Idromeno, Nd.89, H.3, Ap.30, Shkodër”,me
përfaqësues të bashkimit të kandidatëve blerës z. Alban Xhaferi , sipas kontratës nr.Repertori 574,
datë 02.Mars 2021, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 63,750,000
(gjashtëdhjetë e tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Shkodër , adresë: Rruga 13 Dhjetori, nr.1,
Shkodër , pranë sektorit të protokoll –arkivit , sigurimin e kontratës dhe kopjen e nënshkruar të
formularit të kontratës, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi, siç
parashikohet në dokumentat e ankandit dhe nenin 39, pika 3 të ligjitnr.9874, datë 14.02.2008 “Për
ankandin Publik”, të ndryshuar .
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 39 pika 5 të ligjit nr.9874, datë
14.02.2008 “Për ankandin Publik”, të ndryshuar .
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.05.2021
Ankesa: Po ka patur ankesa.
Me datë 24.05.2021, nr.7936.prot hyrës, pranë Autoritetit Shitës Bashkia Shkodër u administrua
“Formulari i ankesës për ankandin publik”, nga kandidatë blerës bashkimi i operatorëve Almiro
Gurakuqi, P.F, nipti K31823027R, dhe Carpathia Albania shpk, nipti L41629009A.
Pas shqyrtimit të ankesës, autoriteti shitës i ka kthyer përgjigje ankuesit nepërmjet shkresës
nr.7936/1.prot, datë 28.05.2021“Kthim përgjigje ankesës tuaj nr. 7936.prot, datë 24.05.2021”, duke
mos marrë parasysh pretendimet e paraqitura nga ankuesi .
Me datë 02.06.2021 bashkimi i kandidatëve blerës “Almiro Gurakuqi” person fizik dhe
“Carpathia” sh.p.k, kanë paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik .
Komisioni i Prokurimit Publik pas përfundimit të shqyrtimit të ankesës së paraqitur nga bashkimi i
kandidatëve blerës “Almiro Gurakuqi” person fizik dhe “Carpathia” sh.p.k, me vendimin
nr.498/2021.Protokolli, datë 17.08.2021 ka vendosur :
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i kandidatëve blerës “Almiro Gurakuqi” P.F&
“Carpathia Albania” ShPK, për proçedurën e ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Bashkia
Shkodër shet me procedurë ankandi aksionet e Klubit të Futbollit “VLLAZNIA” Sh.A, në masën
100%.”, me vlerë fillestare 50,794,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë)
lekë, parashikuar për tu zhvilluar në datën 09.03.2021, nga autoriteti shitës Bashkia Shkodër.
2. Autoriteti shitës lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të proçedurës 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
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