KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 9/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.01.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Heqjen e kriterit të vendosur në shtojcën 7 “Specifikimet teknike”
sipas së cilës “Ofertuesi duhet të ketë përvojë në disa ujësjellës të
tjerë të ngjashëm” si dhe mosshfaqjen e kësaj kërkese në shtojcën
6.2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” të dokumentave të procedurës
së prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Implementim i
sistemit kompjuterik billing e financiar”, me fond limit 1.500.000
lekë, parashikuar pët t’u zhvilluar nё datёn 09.01.2013, nga
autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a Sarandë”

Ankimues:

“Communication Progress” sh.p.k
Rr.Durrësit, Pall.M.C.Inerte, Kati I, Laprakë

Tiranë
Palë e ankimuar:

Autoriteti Kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a
Sarandë

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.1 datë
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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;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Denis Martopullo,
shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në
tërësi,
V ë r e n:
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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
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 30.12.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt:
“Implementim i sistemit kompjuterik billing e financiar”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 09.01.2014.
II.2. Në datën 31.12.2013 ankimuesi ka nisur ankesë nëpërmjet postës në adresën e
autoritetit kontraktor. Sipas formularit të ankesës drejtuar autroitetit kontraktor dhe
bashkëngjitur ankesës së depozituar në Komisionin e Prokuriomit Publik, Operatori
ekonomik “Communication Progress” sh.p.k pretendon se: “[…] Në kërkesat e
specifikimeve teknike autoriteti kontraktor shprehet se ofertuesi duhet të ketë përvojë në disa
ujësjellës të tjerë të ngjashëm. Ky kusht së pari është i pavënd pasi kriteret që duhet të
përmbushë operatori ekonomik duhet të vendosen te “Kapaciteti teknik” nën seksionin
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“Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me zgjidhjen
teknike të kërkuar apo të ofertuar. Kushti që “Ofertuesi të ketë përvojë në disa ujësjellës të
tjerë të ngjashëm” është interpretim i gabuar i të drejtës që i jep Ligji i Prokurimit Publik
autoritetit kontraktor për të kërkuar dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme, sepse
ky kusht i vendosur nuk ka të bëjë me objektin e prokurimit por me objektin e aktivitetit të
autoritetit kontraktor. Ujësjellës Kanalizime sh.a është ndërmarrje ekonomike si çdo
ndërmarrje tjetër. […] Ky kusht cënon edhe konkurrencën e lirë të operatorëve ekonomikë.”
Operatori ekonomik “Communication Progress” sh.p.k pretendon gjithashtu se nuk ka marrë
përgjigje nga autoriteti kontraktor.
II.3. Në datën 08.01.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.4. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor, dhënë me shkresën nr. 5 prot., datë
14.01.2014, […] specifikimet teknike u pёrgatitёn nga K/degёs financёs dhe Pёrgj.
Burimeve Njerёzore, bazuar nё sistemin e mёparshёm tё implementimit. Duke vёrejtur
mangёsitё e sistemit tё mёparshёm dhe problemet aktuale tё tij qё kryesisht konsistonte nё
mospёrputhjen e modul faturim-arkёtim (debi-kredi), pёr kёtё arsye u gjykua qё, nё kushtet
qё ofertuesit do tё plotёsonin, tё shtohej dhe kushti qё tё kishin pёrvojё nё implementimin e
sistemit nё ujёsjellёsa tё tjerё. Autoriteti kontraktor ka informuar se ankesa e operatorit
ekonomik “Communication Progress” sh.p.k është arkivuar në datën 08.01.2014 dhe i është
kthyer përgjigje në datën 13.01.2014. Aktualisht procedura ndodhet në fazën e hapjes dhe
vlerësimit të ofertave […].
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor dhe
dokumentacionin që disponon në lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit,
Arsyeton
III.1. Nga verifikimi i dokumentave të tenderit të publikuara në internet rezulton se në
shtojcën 6, “Kriteret e vecanta për kualifikim”, lidhur me kapacitetin teknik nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar si vijon: “Kontrata të ngjashme të vërtetuar nga
ofertuesi i shërbimit, me të paktën dy operatorë. Deklaratë me shkrim që nëpërmjet së cilës
ofertuesi është në gjëndje të plotësojë të gjitha specifikimet teknike dhe afatet e lëvrimit të
përcaktuara në dokumentat e tenderit.” Ndërsa në shtojcën 7 “Specifikimet teknike”, pika 6,
është parashikuar: “Ofertuesi duhet të ketë përvojë në disa ujësjellës të tjerë të ngjashëm.”
Në nenin 23 të LPP-së, pika 1 është përcaktuar se: “Specifikimet teknike, që përcaktojë
karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten
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për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar
kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndëmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.
Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të
kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.”
Referuar shtojcës 6 “Kriteret e vecanta për kualifikim” të Dokumentave Standarte të
Tenderit, pika 1/b “Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar, ofertuesi
duhet të paraqesë deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 4”.
Shtojca 4 ka përcaktuar se operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
publik deklaron se përmbush të gjitha specifikimet teknike dhe termat e references të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, dhe e vërtetojnë këtë me çertifikata e dokumenta, të
dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontrator lidhur me përvojën e ofertuesve, e parashikuar në specifikimet teknike, nuk është
hartuar në përputhje me nenin 23 të LPP-së, pasi specifikmet teknike përcaktojnë
karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen. Specifikimet
teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, e që i vlerëson mallrat si të pranueshëm për
funksionet e kërkuara, ndërsa kërkesat e autoritetit kontraktor për përvojën e ofertuesve
përcaktohen në kriteret e vecanta për kualifikim, të cilat hartohen sipas përcaktimeve në
nenin 46 të LPP-së dhe në rregullat e prokurimit publik.
Autoriteti kontraktor ka specifikuar se ofertuesi duhet të ketë përvojë në disa ujësjellës të
tjerë të ngjashëm, në kundërshim me rregullat e prokurimit publik ku përcaktohet se përvoja
e mëparshme e operatorëve ekonomikë kërkohet për mallra, shërbime apo punë të
mëparshme të ngjashme, pra jo për insitucione të ngjashme.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Gjatë verifikimeve të kryera në sistemin elektronik të prokurimeve publike, lidhur me
fazat e procedurës së mësipërme të prokurimit, rezulton se autoriteti kontraktor nuk ka bërë
pezullimin e procedurës sipas Udhëzimit nr.1, datë 31.01.2012 të Agjencisë së Prokurimit
Publik.
Gjithashtu edhe sipas informacionit të autoritetit kontraktor aktualisht procedura e
prokurimit ndodhet në fazën e hapjes dhe vlerësimit të ofertave
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave
të tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit, publikuar për t’u zhvilluar në datën
09.01.2014. Për pasojë autoriteti kontraktor duhet të anulojë procedurën e prokurimit.

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, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Communication Progress”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt:
“Implementim i sistemit kompjuterik billing e financiar”, me fond limit 1.500.000
lekë, parashikuar pët t’u zhvilluar nё datёn 09.01.2013, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime sh.a Sarandë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
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 operatori
ekonomik “Communication Progress” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 17 Protokolli,
Datë 08.01.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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