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Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me skualifikimin e operatorit ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k, nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Blerje
materiale pastrimi”, me fond limit 3.527.450 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor Qendra Ekonomike e
Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Ankimues:

“MIQËSIA” sh.p.k
Adresa: Autostrada TR-DR Km 1,
Tiranë

Palë e ankimuar:

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF)
Adresa: Rr.“Barrikadave”, Çerdhja Nr.1,
Tiranë

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 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
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes z.Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si 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 i cili e ka
pranuar atë pjesërisht dhe në vijim, operatori 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. Operatori ekonomik 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 10.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Blerje materiale pastrimi”, me fond limit 3.527.450 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
22.09.2014, nga autoriteti kontraktor Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve
(QEZHEF).
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II.2. Në datën 22.09.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“DIMEX” sh.p.k
“W.CENTER” sh.p.k
“MIQËSIA” sh.p.k
“ATLANTIK 3” sh.p.k

S’ka paraqitur ofertë
S’ka paraqitur ofertë
3.234.000 lekë skualifikuar
3.500.000 lekë kualifikuar

II.3. Në datën 25.09.2014 operatori ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsye se:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Nuk është paraqitur, Formulari i Deklarimit të Ofertës, është paraqitur vetëm Formular i
Ofertës.
Vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike mban datën 07.08.2014 gjë për
të cilën nuk vërteton nëse është shlyer muaji Korrik nga operatori pjesëmarrës. Data e
zhvillimit të tenderit është dt. 22.09.2014 dhe operatori pjesëmarrës duhet të paraqesë
një vërtetim për shlyerjen e energjisë elektrike brenda muajit Shtator ku të vërtetonte
shlyerjen e muajit të fundit.
Elementet përbërës të produkteve të paraqitura në fletëanalizat nuk përputhen me
elementet përbërës të specifikimeve teknike.
Çertifikata ISO e paraqitur nga operatori nuk është e përkthyer dhe noterizuar në gjuhën
shqipe. Gjithashtu, tek kjo çertifikatë është fshirë data e vlefshmërisë. Operatori
pjesëmarrës nuk ka paraqitur çertifikata të tjera.
Formulari i Sigurimit të Ofertës, mban dy data, në fillim mban datën 22.09.2014, ndërsa
në fund mban datën 20.09.2014.

II.4. Në datën 30.09.2014 operatori ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Nuk jemi dakort me arsyen e skualifikimit për mosparaqitje të Formularit Deklarimit të
Ofertës, pasi shoqëria jonë ka ngarkuar në sistem të gjitha dokumentet e nevojshme sipas
kushteve të përcaktuara në DST, nga ana juaj. Në asnjë paragraf të tyre nuk përcaktohet
që duhet të paraqitet Formulari i Deklarimit të Ofertës, por vetëm Formulari i Ofertës
dhe firma jonë e ka plotësuar këtë kusht.

(ii)

Nuk jemi dakort me arsyen e skualifikimit lidhur me vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve
të energjisë elektrike, pasi ky vërtetim është një dokument zyrtar që lëshohet nga një
autoritet në varësi të shtetit shqiptar dhe si i tillë sipas ligjit ka një afat vlefshmërie deri
në 3 muaj nga data e lëshimit të tij.
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(iii)

Për sa i përket arsyes së skualifikimit, lidhur me elementët përbërës të paraqitur në
fletëanaliza, sqarojmë që bashkangjitur mostrave tona kemi dërguar tek Inspektoriati
Sanitar Shtetëror të gjitha kërkesat që mund të na kërkoheshin për elementët kimikë të
këtyre produkteve. Inspektoriati Sanitar Shtetëror bëri analizat e këtyre produkteve me
çfarë ishte i aftë teknologjikisht. Për korrektësi në tender firma jonë i paraqet çdo
autoriteti ku merr pjesë, analizat e produkteve ku këto analiza janë kryer nga laboratori i
firmës tonë ku stafi dhe pajisjet janë të cilësive shumë të mira. Produktet në fjalë janë
prodhim i firmës tonë duke patur një fabrikë ku janë investuar miliona euro dhe me
teknologjinë e fundit gjermane.

(iv)

Lidhur me arsyen e skualifikimit, për çertifikatën ISO, sqarojmë që shoqëria jonë ka
dërguar licenca nga Qendra Kombëtare e Licencimit që janë QKL mjedisore, ashtu edhe
QKL DDD për materialet e rrezikshme. Gjithashtu kemi paraqitur edhe Formularin e
Deklarimit nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, të cilat janë të vlefshme me kushtet që
keni kërkuar ju.
Shoqëria jonë konstaton që edhe firma “Atlantik 3” sh.p.k, nuk disponon çertifikatë ISO
për sistemin e menaxhimit të mjedisit EN ISO 14001:2004 dhe çertifikatë ISO për
sistemin e menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve në punë OHSAS
18001:2007, dhe megjithatë është kualifikuar në tender.

(v)

Përsa i përket sigurimit të ofertës, sqarojmë që ky formular është standart dhe si i tillë lë
pak hapësira për gabime. Kështu, data 22.09.2014 është fix tek vendi ku duhet të
shënohet data e zhvillimit të tenderit, pra data 22.09.2014, ndërsa data 20.09.2014 është
tek vendi ku paraqitet data kur është kryer ky sigurim oferte.
Gjithashtu, kërkojmë të parqiten çertifikatat e shoqërisë “Atlantik 3 “ sh.p.k, për ISO për
sistemin e menaxhimit të mjedisit EN ISO 14001:2004 dhe çertifikata ISO për sistemin e
menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve në punë OHSAS 18001:2007, pasi
në këtë rast gjykojmë që janë kryer gjykime diskriminuese në vlefshmërinë e dokumenteve
të paraqitura nga çdo palë.

II.5. Në datën 02.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“MIQËSIA” sh.p.k, duke e pranuar pjesërisht ankesën (vetëm në lidhje me arsyen e parë të
skualifikimit):
(i)

Përsa i përket arsyes së parë të skualifikimit, sqarojmë se KVO i pranon pretendimet
tuaja dhe e heq si një nga pikat e skualifikimit.

(ii)

Përsa i përket arsyes së dytë të skualifikimit, lidhur me vërtetimin për shlyerjen e
detyrimeve të energjisë elektrike, sqarojmë se ky nuk është një kriter i vendosur tek
Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit që të jetë brenda afatit 3 mujor, por është kërkesë
e vendosur tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit. KVO ju ka sqaruar që vërtetimi që ju
keni paraqitur mban datën 07.08.2014 gjeë për të cilën nuk vërtetohet nëëse është shlyer,
apo jo detyrimi për muajin korrik. Ndërkohë, data e tenderit ishte 22.09.2014 dhe
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operatorët pjesëmarrës duhet të paraqitnin një vërtetim brenda muajit shtator, ku të
vërtetonte edhe shlyerjen e muajit korrik.
(iii)

Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit, ju kemi sqaruar se elementët përbërës të
produkteve të paraqituar në fletëanaliza, nuk përputhen me elementët përbërës të
specifikimeve teknike. KVO, nuk e vë në dyshim teknologjinë e ISSH, pasi ai është
institucion kompetent e ligjor për kryerjen e analizave. Gjithashtu, ju keni përmbushur
një deklaratë në të cilën konfirmoni se “...i përmbushim të gjitha specifikimet teknike të
përcaktuatra në DST, gjë të cilën e vërtetojmë me çertifikata e dokumenta të dorëzuara
bashkë me këtë deklaratë”. Elementet e produkteve kimike të disa prej materialeve të
pastrimit, të paraqitura në fletëanalizat e ISSH, nuk përputhen dhe bien ndesh me këtë
deklaratë. Gjithashtu, KVO ju bën me dije se nuk njeh asnjë laborator privat për kryerjen
e analizave, përveç laboratorëve shtetërore të përcaktuar me ligj.

(iv)

Përsa i përket pikës së katërt të ankesës tuaj, sqarojmë që në kriteret e veçanta të
kualifikimi, kërkohen çertifikata ISO dhe jo licenca nga QKL. Ju nuk keni paraqitur asnjë
çertifikatë ISO, perveç një çertifikate që nuk është përkthyer dhe noterizuar në gjuhën
shqipe, së cilës gjithashtu i është fshirë data e vlefshmërisë. Për këtë arsye, KVO kërkon
nga ana juaj, kopjen e njehsuar me origjinalin e kësaj çertifikate, për të dërguar për
verifikim pranë organeve kompetente, pasi kemi dyshime në origjinalitetin e saj.
Përsa i përket pjesës ku konstatoni se firma “Atlantik 3” sh.p.k, nuk disponon çertifikatë
ISO, KVO duke patur parasysh ankesën tuaj kërkon që t’a argumentoni konstatimin tuaj
për mospasjen e këtyre çertifikatave.
Sa i përket vënies në dispozicion të këtyre çertifikatave, mund t’i gjeni në adresën
www.aqscert.it, e cila është vënë në fund të çertifikatave të paraqitur nga firma “Atlantik
3” sh.p.k.

(v)

Përsa i përket pikës së pestë të ankesës tuaj, lidhur me sigurimin e ofertës, sqarojmë se
në DST formulari tip i Sigurimit të Ofertës, në vendin ku thuhet “data”, në fillim të saj
nuk shprehet që duhet të vendoset data e fillimit të procedurës, por data nënkupton datën
kur bëhet dokumenti (Sigurimi i ofertës), ndërkohë që në fund të Sigurimit të Ofertës
është vendosur datë tjetër.
Gjithashtu, në Sigurimin e Ofertës, data dt.10.09.2014 e Buletinit të Njoftimit Publik
është vendosur gabim, pasi në këtë datë nuk ka asnjë buletin. Data e saktë duhej të ishte
15.09.2014.

II.6. Në datë 13.10.2014 operatori ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën krahas kërkesës për kualifikimin e tij, si dhe
parashtrimit të të njëjtave pretendime që ka paraqitur në autoritet, operatori sqaron edhe rrethanat
si më poshtë vijon:
Më datë 16.09.2014 kemi paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor lidhur me kriterin e
vendosur në DST për çertifikatën ISO, duke kërkuar ndryshimin ose heqjen e këtij kriteri si
diskriminues. Në datë 17.09.2014 autoriteti e refuzoi kërkesën tonë, duke argumentuar se këto
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kushte janë vënë për të garantuar cilësinë e produkteve, meqënëse bëhët fjalë për kopshte dhe
çerdhe të qytetit të Tiranës, të cilat frekuentohen nga fëmijë. Shoqëria jonë e konsideron jo të
drejtë këtë arsyetim, duke konstatuar se ai është vënë enkas që të favorizohet operatori ekonomik
“Atlantik 3” sh.p.k. Kjo pasi, asnjë nga firmat e njohura konkurente nuk ka marrë pjesë në
tender, pasi nuk janë të pajisura me këto çertifikata dhe po t’i hedhim një sy çertifikatave ISO të
paraqitura nga kjo shoqëri (“Atlantik 3” sh.p.k), mbajnë datën 06.05.2014, pra shumë afër datës
së zhvillimit të tenderit.
II.7. Në datë 22.10.2014, me shkresën nr.148 prot., datë 22.10.2014 me objekt: “Dërgim
informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor, lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k, mbi arsyen e
skualifikimit që bën fjalë për “...vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike”,
Komisioni vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 6, pika 2.2 (“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”),
është kërkuar:
“Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë elektrike që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve përbën shkak për skualifikimin e
operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike të vërtetuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi janë në proçees ankimi në
gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që të lëshojë këtë vërtetim jo më
vonë se 5 (pesë) ditë nga dita e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.”
III.1.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje
të këtij kriteri, ofertuesi ka paraqitur:
“Vërtetim debie” nr.178 prot, datë 07.08.2014, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që: “…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e
Faturimit, rezulton që “MIQËSIA” sh.p.k, të ketë në total 0.00 lekë (zero) detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 07.08.2014, pa përfshirë
faturën koherente të muajit Korrik 2014”.
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III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “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.”
III.1.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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.”
III.1.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
III.1.6. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik
“MIQËSIA” sh.p.k, nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi procedura në fjalë e prokurimit është publikuar në
datën 10.09.2014, dhe rrjedhimisht operatori duhej të kishte paraqitur një dokument që të
vërtetonte se i ka shlyer të gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, përfshirë edhe
detyrimet për muajin korrik 2014 (data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në
nenin e sipërcituar, ishte data 31.08.2014), ndërkohë që vërtetimi që ai ka paraqitur vërteton
shlyerjen e detyrimeve deri në muajin qershor 2014.
Operatorët ekonomikë 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. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k, nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “MIQËSIA” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që është pretendimi i
cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të mbetet i
skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të merren në
shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të 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

Vendos

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “MIQËSIA” sh.p.k,
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Blerje materiale
pastrimi”, me fond limit 3.527.450 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga
autoriteti kontraktor Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1664 Protokolli,
Datë 13.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi: F.Alimehmeti
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