KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P.141/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së tij në procedurёn e prokurimit me Nr.
REF-22706-02-02-2016 me objekt: “Furnizim me Ushqime për
Spitalin Pogradec”, me fond limit 2.916.666 lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 12.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shërbimit Spitalor Pogradec.

Ankimues:

“Elips 94” sh.p.k
Lagja Libonik, Korçë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
Rr. “Islam Dani”, Lagjia Nr. 5 Pogradec.

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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit Nr. REF-22706-02-02-2016 me objekt: “Furnizim me Ushqime për Spitalin
Pogradec”, me fond limit 2.916.666 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 12.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Lel” sh.p.k.
2. “Arjana Gorra” sh.p.k.
3. “Elips 94” sh.p.k.

2.681.905 lekë, skualifikuar
2.745.320 lekë, skualifikuar
2.801.130 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 17.02.2016 operatori ekonomik “Elips 94” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si edhe skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi me arsyet:
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“Operatorit ekonomik “Elips 94 “shpk me nipt K33928041P nuk plotëson kriteret e vecanta sa
më poshtë:
2.1 Licenca e lëshuar nga QKL me kod: II.1.A tek emërtimi përshkrues i veprimtarisë citohet:
Prodhim përpunim, amballazhim, etiketim shpërndarje me shumicë vere ky përshkrim nuk
përputhet me objektin e prokurimit: “Blerje ushqime për nevojat e Drejtorisë së Shërbimit
Spitalor Pogradec”.
Pika 2.3 c Operatori ekonomik “Elips 94” nuk disponon një mjet transporti mallrash me kushte
për ruajtje në temperaturë të përshtatshme sepse kontrata për marrjen me qira të mjetit e
përpiluar në datën 31.01.2011 është e pavlefshme sepse data e lidhjes fillimisht është përcaktuar
me 31.01.2011 dhe në paragrafet vijues thuhet se data e lidhjes së kontratës është 01.01.2011.
Pra kjo kontratë konsiderohet jo e rregullt. Për rrjedhojë operatori ekonomik nuk disponon një
mjet frigoriferik me kushte për ruajtje në temperaturë të përshtatshme.”
II.2. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Elips 94” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij si më poshtë:
Në kriteret e vecanta AK kërkon licensa QKL përkatësisht II.1 a dhe II.1. B dhe po të dyja këto
licensa janë vendosur në fillim të paketës te kriteret e vecanta, dhe nuk e kuptojmë interpretimin
e bërë nga AK për kategorine II.1 B ku qartësisht evidenton natyrën dhe objektin e këtij
shërbimi. [...]
II.2.1 Në datën 24.02.2016 me anë të shkresës nr. 107/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankimuesit
duke e kundërshtuar kualifikimin e tij dhe duke lënë në fuqi vendimin e KVO-së. Bashkalidhur
vendimi i argumentuar për refuzimin e ankesës. [...]
Operatorit ekonomik “Elips 94 “shpk me nipt K33928041P nuk plotëson kriteret e vecanta sa më
poshtë:
(i)
2.1 Licenca e lëshuar nga QKL me kod: II.1.A tek emërtimi përshkrues i veprimtarisë
citohet: Prodhim përpunim, amballazhim, etiketim shpërndarje me shumicë vere ky
përshkrim nuk përputhet me objektin e prokurimit: “Blerje ushqime për nevojat e
Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec”.
(ii)
Pika 2.3 c Operatori ekonomik “Elips 94” nuk disponon një mjet transporti mallrash
me kushte për ruajtje në temperaturë të përshtatshme sepse kontrata për marrjen me
qira të mjetit e përpiluar në datën 31.01.2011 është e pavlefshme sepse data e lidhjes
fillimisht është përcaktuar me 31.01.2011 dhe në paragrafet vijues thuhet se data e
lidhjes së kontratës është 01.01.2011. Pra kjo kontratë konsiderohet jo e rregullt. Për
rrjedhojë operatori ekonomik nuk disponon një mjet frigoriferik me kushte për ruajtje
në temperaturë të përshtatshme;
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Këto dy pika janë të specifikuara dhe në momentin e skualifikimit të operatorite konomik në
system;
II.3. Në datën 24.02.2016 operatori ekonomik “Elips 94” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
Me datë 17.02.2016 në faqen zyrtare të APP mora njoftim nga AK për skualifikimin e ofertës
sonë. Me datë 19.02.2016 kemi depozituar ankimimin pranë këtij autoriteti.
Nga vlerësimi i KVO-së kostatohet mungesa e licensës të lëshuar nga QKL kodi II.1 A dhe
përkatësisht objekti i saj. Po ju bashkangjitim kopje të licensës ku thuhet: Kategoria: Prodhimi
dhe / ose tregtimi i ushqimeve. Nënkategoria: Prodhim, shpërndarje me shumicë e ushqime për
njerëz dhe së fundmi aktivitet dytësor: Prodhim dhe tregtim pije alkolike (verë), përcaktime që
rrjedhin në zbatim të ligjit nr. 10081 datë 23.02.2009 për licensat dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë të përcaktuara në vendimin e mëposhtëm.[...]
Me datën 29.02.2016 mora përgjigje të ankimimit nga AK. Në përgjigjen e dhënë nga AK veç
kësaj arsyeje që dha në faqen zyrtare, shton dhe një mangësi sipas tyre atë të qerasë të mjetit
frigoriferik, ku data e prodhuar e kontratës me atë të lidhjes së kontratës nuk përputhet prej një
lapsusi të noterit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si edhe nga shqyrtimi i
dosjes së prokurimit në sistemin e prokurimeve elektronike
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Elips 94” sh.p.k. Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Operatori ekonomik ankimues “Elips 94” sh.p.k., në ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor në datën 19.02.2016, ka kundërshtuar arsyen e skualifikimit të tij si më poshtë:
“Në kriteret e vecanta AK kërkon licensa QKL përkatësisht II.1 a dhe II.1. B dhe po të dyja këto
licensa janë vendosur në fillim të paketës te kriteret e vecanta, dhe nuk e kuptojmë interpretimin
e bërë nga AK për kategorine II.1 B ku qartësisht evidenton natyrën dhe objektin e këtij
shërbimi”
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III.1.2. Operatori ekonomik ankimues “Elips 94” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, pjesërisht me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor
pasi pretendon se: […]
Me datën 29.02.2016 mora përgjigje të ankimimit nga AK. Në përgjigjen e dhënë nga AK veç
kësaj arsyeje që dha në faqen zyrtare, shton dhe një mangësi sipas tyre atë të qerasë të mjetit
frigoriferik, ku data e prodhuar e kontratës me atë të lidhjes së kontratës nuk përputhet prej një
lapsusi të noterit”
III.1.3. Nga shqyrtimi në portalin elektronik të prokurimeve, konstatohet se operatori ekonomik
ankimues “Elips 94” sh.p.k., është skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi në datën 17.02.2016
me arsyet e mëposhtme:
(i)
2.1 Licenca e lëshuar nga QKL me kod: II.1.A tek emërtimi përshkrues i veprimtarisë
citohet: Prodhim përpunim, amballazhim, etiketim shpërndarje me shumicë vere ky
përshkrim nuk përputhet me objektin e prokurimit: “Blerje ushqime për nevojat e
Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec”.
(ii)
Pika 2.3 c Operatori ekonomik “Elips 94” nuk disponon një mjet transporti mallrash
me kushte për ruajtje në temperaturë të përshtatshme sepse kontrata për marrjen me
qira të mjetit e përpiluar në datën 31.01.2011 është e pavlefshme sepse data e lidhjes
fillimisht është përcaktuar me 31.01.2011 dhe në paragrafet vijues thuhet se data e
lidhjes së kontratës është 01.01.2011. Pra kjo kontratë konsiderohet jo e rregullt. Për
rrjedhojë operatori ekonomik nuk disponon një mjet frigoriferik me kushte për ruajtje
në temperaturë të përshtatshme;
III.1.4. Sa më sipër, konstatohet se operatori ekonomik ankimues “Elips 94” sh.p.k. në ankimin e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor, nuk ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit të tij nga
kjo procedurë prokurimi por, ka ngritur pretendime vetëm për njërën prej tyre, e rrjedhimisht
ankimi i paraqitur prej tij nuk mund të konsiderohet si ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë një
ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi në autoritetin kontraktor dhe KPP
nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”. Mosankimimi i arsyeve të tjera të skualifikimit bën që
operatori ekonomik “Elips 94” sh.p.k. të ngelet i skualifikuar pasi, për këtë arsye skualifikimi
nuk është ngritur pretendimi pranë autoritetit kontraktor.
III.1.5. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.” Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe
të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti
kontraktor. Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i
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skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe
në hipotezën se, pretendimi i parashtruar në ankimin e tij në lidhje me arsyen e parë të
skualifikimit të tij, do të pranohet nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës
pasi, për arsyen tjetër të skualifikimit të kësaj shoqërie, për të cilën nuk është ngritur pretendimi
pranë autoritetit kontraktor, çka sjell se gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Elips
94” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë
interes për ankimuesin.
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,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Elips 94” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Nr. REF-22706-02-02-2016 me objekt: “Furnizim me Ushqime
për Spitalin Pogradec”, me fond limit 2.916.666 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn
12.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec.
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. 442 Protokolli; Datë 03.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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