REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 416/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Për Blerje Vaji dhe
Antifrizë”, me fond limit 1.632.090 lekë (pa TVSH), parashikuar
për tu zhvilluar nё datё 01.06.2015, nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare sh.a.

Ankimues:

“KAPPAOIL” sh.p.k.
Lagja “14”, Rruga “Bajram Tusha”, Durrës.

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Terminal Center, Kthesa e Kamzës, prane spitalit “Hygea”, 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”, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 kërkesë 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 14.05.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Për Blerje Vaji dhe Antifrizë”, me fond limit
1.632.090 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datё 01.06.2015, nga autoriteti
kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
II.2. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik “KAPPAOIL” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e Dokumentave të Tenderit në lidhje me
kërkesat mbi paraqitjen e:
1.
2.
3.
4.

Autorizim prodhuesi;
Raport analizat nga IQT, lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave;
Referencë doganore për mallrat e ofruara;
Specialist inxhinier mekanik, me kontratë pune, shoqëruar me listëpagesat;

II.3. Në datën 21.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1949/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ankesën. Nga ana e autoritetit
kontraktor është hequr kriteri mbi zotërimin e “specialist inxhinier mekanik, me kontratë pune,
shoqëruar me listëpagesat”, është pranuar modifikimi i kërkesës mbi referencën doganore në
“Operatori ofertues duhet të paraqesë referencë Doganore për mallrat e importuara të ofruara”,
si dhe afati i lëshimit të raporti i analizës nga IQT është ndryshuar nga jo më parë se 10 ditë në jo
më parë se 30 ditë.
2

II.4. Në datën 26.05.2015 operatori ekonomik “KAPPAOIL” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e kërkesave mbi paraqitjen e:
1. “Autorizim prodhuesi për mallin e ofruar”, ku ankimuesi pretendon se vendosja e kësaj
kërkese, përcakton vetëm një shoqëri ofertuese, duke ulur konkurrencën. Autoriteti
kontraktor, nga njëra anë pranon faktin se mund të ofertohet me marka të ndryshme duke
përmbushur specifikimet teknike të kërkuara dhe nga ana tjetër, vendosja e këtij kriteri
bën që për një markë të ketë vetëm një ofertues.
2. “Raport analizat nga IQT, lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave”,
ku ankimuesi pretendon se:
a. Kryerja e analizave nuk mund të jetë kusht i domozdoshëm apo skualifikues për të
marrë pjesë këtë procedurë, pasi kjo përbën një kosto të panevojshme për këtë fazë.
Sipas tij, ky kusht mund të vendoset në kohën e pranimit të mallit;
b. Është kërkuar kryerja e analizave vetëm nga IQT, duke mos lejuar asnjë ekuivalent të
saj;
c. Kërkesa për paraqitjen e raport analizës jo më parë se 10 ditë, e me ndryshimin e saj
në 30 ditë, kufizon operatorët ekonomikë për të marrë pjesë në këtë procedurë
prokurimi;
II.5. Në datën 02.06.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “KAPPAOIL” sh.p.k. ku kërkon heqjen e
Autorizimit të Prodhuesit dhe Raport analizat nga IQT, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
Kapaciteti teknik, pika 2.3.2. kërkohet: “Operatori ofertues duhet të paraqesë Autorizim
Prodhuesi për mallin që oferton.”
Ndërsa në pikën 2.3.4. kërkohet: “Operatori ofertues duhet të paraqesë raport analizat nga
I.Q.T. për të gjitha produktet e mësipërme, ku vlerat e treguesve të analizuar të përputhen me
vlerat në specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Raport analiza nga I.Q.T. duhet të
jetë lëshuar jo më parë se 30 (tridhjetë) ditë nga dita e hapjes së ofertave.
III.1.2. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10 “Specifikimet Teknike”, ndër të tjera kërkohet:
1. “Subjekti ofertues të paraqesi raport analizat nga I.Q.T. për të gjitha produktet e
mësipërme, ku vlerat e treguesve të analizuar të perputhen me vlerat në specifikimet e
kërkuara nga Autoriteti Kontraktor;
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2. [….];
3. Subjekti ofertues të paraqesi Autorizim Prodhuesi …;”
III.1.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 6 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund t’u
kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat
minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
b) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”
Ndwrsa, nw nenin 30 “Kwrkesat e cilwsisw”, pikat 1 dhe 2 pwrcaktohet:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura
të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet
edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.
2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
për përmbushjen e këtyre kritereve.
Referuar rastit konkret, KPP gjykon se kërkesa mbi paraqitjen e autorizimit të prodhuesit kufizon
konkurrencën duke bërë të mundur që në këtë procedurë të marrin pjesë një numër i kufizuar
operatorësh ekonomikë, në kundërshtim me frymën e LPP dhe RrPP ku kërkohet që në
procedurat e prokurimit të stimulohet pjesëmarrja e biznesit të vogël dhe të mesëm.
Pra, autorizimi nga prodhuesi është një dokument, i cili nuk parashikohet nga ligji apo aktet
nënligjore të prokurimit publik dhe si i tillë përveçse është i pabazuar në ligj, është edhe
diskriminues për kompanitë që nuk kanë marrëdhënie të drejtpërdrejtë me prodhuesin (biznesi i
mesëm dhe i vogël).
Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor mbi paraqitjen e raport analizave nga I.Q.T., ku
vlerat e treguesve të analizuar të përputhen me vlerat në specifikimet teknike të përcaktuara në
Dokumentat e Tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se paraqitja e raport analizave nga
I.Q.T. është mëse e domozdoshme në mënyrë që autoriteti kontraktor të krijojë bindjen se malli i
ofruar është brenda parametrave të kërkuara. Është në të drejtën e autoritetit kontraktor të
kërkojë dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike, përpara se të përzgjedhë
shoqërinë fituese të kontratës objekt prokurimi.
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Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “KAPPAOIL” sh.p.k., lidhur me
kërkesën mbi paraqitjen e autorizimit të prodhuesit qendron dhe autoriteti kontraktor duhet ta
heqë këtë kërkesë ndërsa, lidhur me kërkesën mbi paraqitjen e raport analizave nga I.Q.T.
pretendimi i tij nuk qendron.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “KAPPAOIL” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Për Blerje Vaji dhe
Antifrizë”, me fond limit 1.632.090 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datё
01.06.2015, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti kontraktor tё korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në
Dokumentat e Tenderit, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “KAPPAOIL” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 978 Protokolli; Datë 26.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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