KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
dim
VENDIM
K.P.P 23/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.02.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë e
hapur”, me objekt: “Kryerja e shërbimit të printimit dhe zarfimit të faturës
mujore si dhe listave të abonentëve”, me fond limit 12.799.040 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.02.2015, nga autoriteti
kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë.

Ankimues:

“Adel Co” sh.p.k
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi.
Tiranë

Palë e ankimuar:

Ujësjellës Kanalizime sh.a 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
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Leonard Gremshi, z. Gentian
Këri, znj. Juliana Hoxha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit dhe, pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit, mbështetur në
pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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. Ankimuesi 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 15.01.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor Ujësjellës Kanalizime sh.a
Tiranë, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Kryerja e shërbimit të
printimit dhe zarfimit të faturës mujore si dhe listave të abonentëve”, me fond limit 12.799.040
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.02.2015, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë.
II.2. Në datën 19.01.2015 operatori ekonomik “Adel Co” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar heqjen e kriterit për çertifikatën ISO 27001:2013.
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II.3. Në datën 19.01.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën, me argumentin e mëposhtëm:
“Nga ana e autoritetit kontraktor në vendosjen e këtij kriteri është marrë në konsideratë fakti se
nëpërmjet printimit të faturave të konsumatorëve, subjekti fitues i procedurës së prokurimit do të
vihet në posedim të të dhënave sensitive të abonentëve të shoqërisë, për të cilat kjo e fundit ka
detyrimin ligjor të sigurojë mbrojtjen sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen
e të dhënave personale. Në këtë kontekst gjykojmë se kërkesa për çertifikatën ISO është e lidhur
në mënyrë të pashmangshme me objektin e procedurës së prokurimit dhe si e tillë një kriter
plotësues i procedurës”.
II.4. Në datën 28.01.2015 operatorit ekonomik “Adel Co” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Sipas ankimuesit kriteri mbi çertifikatën ISO 27001- 2013 nuk është në përpjestim
dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe si rezultat ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në
kufizimin e konkurrencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në
këtë procedurë.
II.5. Në datën 03.02.2015, nëpërmjet shkresës me nr.2259/1 prot., datë 03.02.2015, me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së hapur të prokurimit me objekt “Kryerja e shërbimit
të printimit dhe zarfimit të faturës mujore si dhe listave të abonentëve” është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, pika 2 “Kapaciteti teknik”, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar që: “Operatori ekonomik duhet të jetë i çertifikuar sipas ISO
27001:2013”.
III.1.2. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, është përcaktuar: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me
standardet e kërkuara ........”.
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III.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik” i ndryshuar, gërma (ç), pika 3 e Kreut III, përcaktohet se : “Autoriteti kontraktor, për të
vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin çertifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e
standardizimit shqiptar, europian ose ndërkombëtar. […] Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.1.4. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues
sqaron se nëpërmjet printimit të faturave të konsumatorëve, subjekti fitues i procedurës së
prokurimit do të vihet në posedim të të dhënave sensitive të abonentëve të shoqërisë, për të cilat
kjo e fundit ka detyrimin ligjor të sigurojë mbrojtjen sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi
për mbrojtjen e të dhënave personale, çka bën që kërkesa për çertifikatën ISO është e lidhur në
mënyrë të pashmangshme me objektin e procedurës së prokurimit”.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë 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
III.1.6. Çertifikata ISO 27001:2013 (e kërkuar nga autoriteti në DT) është një standard që
rregullon sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit, me qëllim që informacioni të
mbetet i sigurtë. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar edhe në informacionin e autoritetit
kontraktor, duke qenë se objekti i prokurimit ka të bëjë me informacion mbi të dhëna sensitive të
abonentëve të autoritetit kontraktor, vlerëson se është e nevojshme sigurimi i këtyre të dhënave
nëpërmjet sistemeve të caktuara të sigurisë.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se është autoriteti kontraktor ai që në
përpjesëtim me objektin e prokurimit dhe me nevojat e tij, bazuar në ligjin dhe rregullat e
prokurimit publik përcakton dhe vendos disa kritere kualifikuese me qëllim që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë
së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Bazuar në sa më sipër është autoriteti
kontraktor ai që ka të drejtë të vlerësojë, argumentojë dhe përcaktojë kritere të veçanta për
kualifikim për të garantuar cilësinë e shërbimit dhe standardet e kërkuara.
Rrjedhimisht, nisur edhe nga argumentimi i autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se në rastin konkret ky kriter është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e
kontratës që prokurohet (Printimi dhe zarfimi i faturave të përmuajshme), ndaj pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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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 “Adel Co” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Kryerja e shërbimit të
printimit dhe zarfimit të faturës mujore si dhe listave të abonentëve”, me fond limit
12.799.040 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.02.2015, nga
autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë.
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. 99 Protokolli,
Datë 28.01.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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