REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 564/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së datë 02.06.2017 për skualifikimin
e ofertës së operatorit ekonomik “Mega Plast 2L” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF
13824-05-18-2017, me objekt “Blerje materiale të ndryshme për
vitin 2017” me fond limit 1.941.625 lekë pa TVSH, procedurë e
zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti kontraktor ECO
Tirana.

Ankimues:

“Mega Plast 2L” sh.p.k
Rruga “Ferrit Xhajko”, Ambjenti nr 3/520, Tregu Dinamo – Adresë
Dytësore, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

ECO Tirana sh.a
Rruga “Rruga Murat Toptani” Gjergji Center, 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.
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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët 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
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.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 19.05.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF 13824-05-18-2017, me objekt: “Blerje
materiale të ndryshme për vitin 2017” me fond limit 1.941.625 lekë pa TVSH, procedurë e
zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti kontraktor ECO Tirana.
II.2 . Në datën 02.06.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 02.06.2017, 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.
2.
3.
4.
5.

“Gentian Sadiku”
“Mega Plast 2L”
“Blerina Kapedani”
“Univers Promotions”
“Megatek”

pa ofertë
1.613.100
1.784.600
1.790.600
1.904.781

lekë
lekë
lekë
lekë

I skualifikuar
I skualifikuar
kualifikuar
I skualifikuar
kualifikuar
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II.3.1. Operatori ekonomik ankimues “Mega Plast 2L” sh.p.k është njoftuar për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se: “Nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit 2.2 Kapaciteti
ekonomik dhe financiar; 2.2.1 Xhiro mesatare e dy viteve të fundit (2015-2016). Dokumenti është
ngarkuar por nuk mund të hapet pasi nuk është ngarkuar në formatin e lejuar PDF në kundërshtim
me Njoftimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 5220 Prot, datë 31.03.2017”.
II.4. Në datën 09.06.2017, operatori ekonomik ankimues “Mega Plast 2L” sh.p.k ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues kundërshton
vendimin e KVO-së me argumentat se:
Së pari: Nga ana jonë për të përmbushur këtë kriter është paraqitur Vërtetimi Nr. 1239 Prot, datë
06.03.2017 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër për vitin 2015 dhe 2016. Dokumenti
ashtu si gjithë dokumentat e tjera janë ngarkuar në formatin PDF sipas kushteve të përcaktuara
në Njoftimin nr 5250 Prot, datë 31.03.2017, ku dokumenti i xhiros nuk e kalon madhësinë limit të
përcaktuar, nuk ka simbole të veçanta në emërtimin e tij mbi të gjitha është është në formatin e
përcaktuar në atë PDF, pasi pas ndryshimeve të bëra në Sistemin e Prokurimit Elektronik SPE
sistemi nuk lejon ngarkimin e asnjë lloj dokumenti që nuk është në formatin PDF. Ashtu siç citohet
në pikën 1 të njoftimit të mësipërm nga APP ku thuhet shprehimisht se: Formati i lejuar për
ngarkim në sistem gjatë proçesit të dorëzimit të ofertave është vetëm PDF. Që do të thotë që
mundësia që të ngarkohet një dokument në një format tjetër përveç atij PDF është zero, pasi nuk
e pranon sistemi. Edhe sikur nga ana jonë të bëhët një gabim i tillë është vetë sistemi që nuk e
ngarkon duke të treguar dhe arsyen e mos ngarkimit të dokumentit, për arsye të madhësisë ose
formatit. Ajo çfarë ndodh shpesh herë në raste të tilla është që pasi dokumentat ngarkohen një
ose disa prej tyre sistemi vetë i konverton në një format PDF që mund të lexohen vetëm me
programe të caktuara si Nitro pdf, Adobe reader, Adober acrobat reader etj. Arsyeja pse ndodh
kjo nuk e dimë por ajo që dimë është që programet Adobe dhe Adobe Acrobat Reader i hapin
dokumentat në çdo rast dhe në çdo format kur programet e tjera me të cilat punoni apo keni
instaluar për leximin e PDF nuk i hapin dot. Vërtetimi që është paraqitur tek ju, futet nga ana
jonë në çdo tender ku marrim pjesë thuajse çdo ditë dhe asnjëherë nuk është bërë objektë refuzimi
për një arsye të tillë. Nga dokumentat që ne kemi paraqitur pas ngarkimit në sistem kanë pësuar
transformime ikone të formatit edhe tre dokumenta të tjera si ai – Uniforma pune – Reparti
inspektim minierave, Vërtetim taksa vendore 2016, 2017 nga Bashkia Tiranë, Vërtetim i taksavë
vendore 2015, 2016, 2017 nga Bashkia Dibër, për të cilat duhet të keni të njëjtin problem apo
vështërsi për ti lexuar me programin e duhur, e megjithatë nuk kanë qënë problem për ju për tu
hapur. Si përfundim ju sugjerojmë që ta hapni dokumentin e xhiros me programin Adober Acrobat
Reader dhe na vjen keq që keni hasur një problem të tillë, pasi dokumentacioni i paraqitur nga
ana jonë është paraqitur, i plotë dhe i rregullt, e nuk mund të pranojmë një refuzim të ofertës tonë
për një arsye të tillë. Kërkojmë nga ana juja shqyrtimin dhe marrjen parasysh të kësaj ankese të
paraqitur nga ana jonë, sqarimin dhe argumentimin ligjorë mbi arsyet e skualifikimit dhe mbi të
gjitha rishpalljen e korrigjuar të rënditjes përfundimtaretë klasifikimit të ofertave që keni bërë
për këtë proçedurë dhe kualifikimin e ofertës tonë si të rregullt.
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II.4.2. Në datën 09.06.2017 autoriteti kontraktor me anë të mesazhit elektronik i kthen përgjigje
palës ankimuese duke vendosur refuzimin e ankesës.
II.4.3. Në datën 14.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 22.06.2017 me anë të shkresës nr. 509/1 datë 19.06.2017, autoriteti kontraktor ka
dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Mega Plast 2L” sh.p.k mbi
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit 2.2
Kapaciteti ekonomik dhe financiar; 2.2.1 Xhiro mesatare e dy viteve të fundit (2015-2016).
Dokumenti është ngarkuar por nuk mund të hapet pasi nuk është ngarkuar në formatin e lejuar
PDF në kundërshtim me Njoftimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 5220 Prot, datë
31.03.2017., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.2 kapaciteti ekonomik dhe
financiar të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është kërkuar si më poshtë:
-

2.2.1. Xhiro mesatare e realizuar nga operatori ekonomik gjatë dy viteve të fundit (20152016) duhet të mos jetë më e vogël se vlera e fondit limit. Për të vërtetura plotësimin e
këtij kushti, operatori ekonomik duhet të paraqes një vërtetim nga dega e tatim taksave,
për xhiron vjetore të realizuar në 2 (dy) vitet e fundit ku vlera mesatare e tyre të mos jetë
më e vogël se vlera e fondit limit.

III.1.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) operatori
ekonomik ankimues “Mega Plast 2L” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur
dokumentacioni si më poshtë:
-

Vërtetim Nr. 1239 Prot, datë 06.03.2017, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër
ku thuhet se subjekti Mega Plast 2L shpk i rregjistruar me NIPT L56615701K për
ushtrimin e aktivitetit në fushën e Tregtimit me shumicë të artikujve të tjerë shtëpiak.
Bazuar në të dhënat e nxjerra nga deklarimet e depozituara pranë këtij organi ka realizuar
shifrën e afarizmit në vitet si vijon.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “c” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
i ndryshuar, parashikohet se “ [...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
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autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për
të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit
për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të
shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje,
të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet
për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur. […]”
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.1.4. Në nenin 26 “Kontrata e Mallrave” pika 5 gërma “b” e VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: b) kopje të deklaratave të
xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit
nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet […]”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bazuar në dokumentacionin e paraqitur (si
mësipër analizuar), kriteri për dorëzimin e vërtetimit të xhiros për dy vitet e fundit (2015, 2016),
përmbushet nga operatori ekonomik ankimues. Komisioni vlerëson se vendosja e kritereve të
veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti
kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
III.1.6. Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik
ankimues e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit
“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.2.1, për paraqitjen e një vërtetimi për xhiro mesatare
të dy viteve të fundit (2015, 2016). Konstatohet se, në sistemin elektronik të prokurimeve është
ngarkuar nga ana e operatori ekonomik vërtetimi i xhiros sipas standartit të përcaktuar në
Njoftimin e Agjencisë së Prokurimit Publik me Nr. 5250 Prot, datë 31.03.2017, për të cilin
operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të dokumentave të
tenderit, “Vërtetim Nr. 1239 Prot, datë 06.03.2017, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Dibër ku thuhet se subjekti Mega Plast 2L shpk i rregjistruar me NIPT L56615701K për ushtrimin
e aktivitetit në fushën e Tregtimit me shumicë të artikujve të tjerë shtëpiak. Bazuar në të dhënat e
nxjerra nga deklarimet e depozituara pranë këtij organi ka realizuar shifrën e afarizmit në vitet
si vijon”.
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III.1.7. Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i
interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik
që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si
dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomikë “Mega Plast 2L”
sh.p.k. i përmbush kriteret dhe kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Mega Plast 2L” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF 13824-05-18-2017, me
objekt: “Blerje materiale të ndryshme për vitin 2017”, me fond limit 1.941.625 lekë pa
TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti kontraktor ECO Tirana.
2. Autoriteti kontraktor të anullojë vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Mega Plast 2L” sh.p.k duke e kualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brënda 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 “Mega Plast 2L” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1108 Protokolli; Datë 14.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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