REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 965/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Kappaoil” sh.a nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-52974-1011-2016 me objekt: “Blerje vajra e lubrifikantë”, me fond
limit 6,225,000 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 24.10.2016,
nga autoriteti kontraktor, Albetrol sh.a.

Ankimues:

“Kappaoil” sh.a
Lagjia 14, Rruga “Bajram Tusha” Durrës

Autoriteti Kontraktor:

“Albpetrol” sh.a
Lagja “29 Marsi” Patos, Selia Rruga Fier – Patos, km 7.

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, 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 11.10.2016, është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-52974-10-11-2016 me objekt: “Blerje vajra e
lubrifikantë”, me fond limit 6,225,000 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 24.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Albetrol sh.a.
II.2. Në datën 24.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 08.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Kappaoil sh.a

6,129,500.00

I skualifikuar

II.4. Në datën 08.11.2016 operatori ekonomik “Kappaoil” sh.a është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ISO 9001:2008 për prodhuesin dhe nuk ka paraqitur
as autorizim nga prodhuesi.
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-

Vetë operatori nuk ka licencë nga QKL që të rezultojësi prodhues vajrash lubrifikant por
vetëm licencë tregëtimi dhe përpunimi.

II.5. Në datën 10.11.2016 , operatori ekonomik ankimues “Kappaoil” sh.a, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Nga verifikimi jonë rezulton se konstatimi juaj është i pavërtetë pasi: Së pari nga ana juaj si
autoritetet kontraktor është kërkuar paraqitja e lejes/licëncës për tregëtimin e mallrave për
të cilën kemi paraitur Licencën Nr.LN-3652-08-2011 datë 03.08.2011.

-

Së dyti nga ana juaj ëshë kërkuar paraqitja e certifikatës ISO 9001:2008 për prodhuesin
për të cilën është paraqitur certifikata nr.44100084596 datë 21.08.2014 në të cilën
përcaktohet se lëshohet kjo certifikatë për Kappaoil sh,a për “Prodhimin, kryerjen e
analizave dhe shijen e lubrifikantëve për përdorim në automjete dhe industri, tregëtimin e
filtrave, baterive dhe aksesorëve për automjete. Në të njëjtën kohë është paraqitur edhe
autorizimi i prodhuesit.
Sa më sipër nga ana juaj si autoritet kontraktor nuk mund të kërkohen dokumenta të tjera
shtesë përvec atyre të kërkuara në dokumentat e tenderit. Lidhur me pretendimin tuaj ju
informojmë se Kappaoil sh.a është kompani që merret ndër të tjera me
përpunimin,prodhimin dhe tregëtimin e lubrifikantëve . Kjo gjë vërtetohet me ekstraktin e
QKR si dhe me një sërë dokumentash të tjerë të paraqitur sic janë vërtetimi teknik nr. 4998
datë 21.07.2015 “Për miratimin e skemës teknologjike”, vërtetimi teknik nr.4999 datë
21.07.2015 “Për miratimin e kartës teknologjike”, vërtetim teknik nr.5000 datë 21.07.2015
“Për miratimin e projektit teknologjik”. Në këto kushte skualifikimi juaj është i padrejtë dhe
i pabazuar.

II.6. Në datën 22.11.2016, me shkresën nr.7512/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Kappaoil”
sh.a”, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.7. Në datën 30.11.2016, pala ankimuese “Kappaoil” sh.a, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Kappaoil” sh.a për kundërshtimin e skualifikimit
të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ISO 9001:2008 për
prodhuesin dhe nuk ka paraqitur as autorizim nga prodhuesi. Vetë operatori nuk ka licencë nga
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QKL që të rezultojësi prodhues vajrash lubrifikant por vetëm licencë tregëtimi dhe përpunimi’,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.1. “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, të dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi, nga autoriteti kontraktor
është kërkuar:
a) Leje/Licence per tregtimin e mallrave objekt prokurimi te leshuar nga organet kompetente
c) Çertifikate cilesie ISO 9001 ose ekuivalente (per prodhuesin). (Çertifikata te jete e perkthyer dhe
e noterizuar, nese nuk eshte ne gjuhen shqipe).
d) Ofertuesi ne rast se nuk eshte prodhues, te paraqese Autorizim nga Prodhuesi ose distributor i
autorizuar nga prodhuesi, i cili merr persiper te furnizoje Ofertuesin me artikujt objekt prokurimi.
Ne rastin e distributorit te autorizuar te paraqitet edhe nje dokument qe verteton se ky distributor
eshte i autorizuar nga prodhuesi.(Autorizimi te jete i perkthyer dhe i noterizuar, nese nuk eshte ne
gjuhen shqipe).
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kritereve sa më
sipër operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Licencë LN-3652-08-2011 datë 03.08.2011 lëshuar nga METE për subjektin “Kappaoil”
sh.a për objektin e veprimtarisë “Tregëtim me shimicë i vajrave lubrifikantë” , Kategoria
VIII.1.A pa afat.

-

Certifikatë ISO 9001:2008 për subjektin “Kappaoil” sh.a certifikuar nga TUV NORD CERT
për “Prodhimin, kryerjen e analizave dhe shitjen e lubrifikantëve për përdorim në automjete
dhe në industri. Tregëtimin e filtrave, baterive dhe aksesorëve për automjete. E vlefshme
deri më 20.08.2017.

-

Autorizim Prodhuesi, me përmbajtje: “Kapaoil sh.a ndërmarje e themeluar dhe specializuar
në prodhimin e vajrave lubrifikantë me anën e të cilit autorizon firmën Kapaoil sh.a DurrësShqipëri të paarqesë një ofertë dhe rrjedhimisht të negociojë dhe të nënshkruajë një
kontratë për mallrat tona”.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, për të
zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
Në nenin 46, po këtu përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me
standardet e kërkuara të cilësisë….”.
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Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Në Seksionin 1 të dokumentave standarte të tenderit “Hartimi i ofertës” parashikohet
shprehimisht:
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si
të papranueshme.
III.1.5. Në ligjin Nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, Autorizmet dhe Lejet në RSH”,i
ndryshuar, shtojca bashkëlidhur tij përcakohen fushat/kategorite e veprimtarive dhe ose të mirave
publike si më poshtë:
Fusha VIII Industri dhe shërbime të tjera:
35 1. Licencë Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose
lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri.
III.1.6. Në VKM Nr.538 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet
qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” i
ndryshuar përcaktohen se:
1. Veprimtaritë e “Prodhimit, depozitimit, transportit, përdorimit dhe/ose tregtimit të produkteve
dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri” bëjnë pjesë në kategorinë VIII.1 e shtojcës së
ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”21[21].
2. Kategoria e këtyre veprimtarive ndahet në tre nënkategori si vijon:
a) “Tregetimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese” me
kodin VIII.1.A
b) “Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmeri” me kodin VIII.1.B
c) “Veprimtari të lidhura me burime me rrezatim jonizues” me kodin VIII.1.C
3. Tregtia me pakicë licencohet sipas legjislacionit në fuqi. Veprimtari të tjera specifike me këto
lëndë nuk licencohen.
5. Licencimi i nënkategorisë VIII.1.A bëhet sipas grupit II.
6. Licencimi i nënkategorisë VIII.1.B zbatohet vetëm kur veprimtaria lidhet me lëndë të tilla të cilat
janë të klasifikuara si të rrezikshme sipas legjislacionit në fuqi dhe kur një liçencim i tillë nuk bëhet
sipas ndonjë kategorie/nënkategorie tjetër. Licencimi i këtyre veprimtarive bëhet sipas
klasifikimeve, kritereve e proçedurave të përcaktuara për licencën II.5.B.
7. Licencat e nënkategorive VIII.1.A,B janë pa afat.
8. Licencimi i nënkategorisë VIII.1.C bëhet sipas legjislacionit në fuqi.
9. Licencimi i veprimtarive sipas këtij vendimi fillon me datë 9.6.2009.
III.1.7. Sa më sipër, Komisioni konstaton se në kriterin e vecantë të kualifikimit autoriteti
kontraktor ka kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të
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paraqesin Leje/Licence per tregtimin e mallrave objekt prokurimi te leshuar nga organet kompetente
dhe Çertifikate cilesie ISO 9001 ose ekuivalente (per prodhuesin). (Çertifikata te jete e perkthyer
dhe e noterizuar, nese nuk eshte ne gjuhen shqipe). Gjithashtu autoriteti kontrakor ka kërkuar nga
ofertuesit ne rast se nuk janë prodhues, te paraqesin Autorizim nga Prodhuesi ose distributor i
autorizuar nga prodhuesi, i cili merr persiper te furnizoje ofertuesin me artikujt objekt prokurimi.
Ne rastin e distributorit te autorizuar është kërkuar të paraqitet edhe nje dokument qe verteton se ky
distributor eshte i autorizuar nga prodhuesi. Në interpretim në tërësi të kriterit, Komisioni gjykon
se pjesmarrësit në këtë procedurë duhet të vërtetojnë me anë të dokumentacionit konkret se janë
prodhues të mallrave objekt prokurimi ose në rast se nuk janë të tillë duhet të paraqesin
dokumentacionin e prodhuesit që vërteton se ky i fundit është prodhues i tyre.
Në rastin konkret Komisioni konstaton se operatori ekonomik ka paraqitur Licencë LN-3652-082011 datë 03.08.2011 lëshuar nga METE për subjektin “Kappaoil” sh.a për objektin e veprimtarisë
“Tregëtim me shimicë i vajrave lubrifikantë, Kategoria VIII.1.A pa afat, Certifikatë ISO 9001:2008
për subjektin Kappaoil sh.a certifikuar nga TUV NORD CERT për “Prodhimin, kryerjen e
analizave dhe shitjen e lubrifikantëve për përdorim në automjete dhe në industri” si dhe një
dokument autorizim prodhuesi të lëshuar nga vetë “Kapaoil” sh.a për “Kapaoil” sh.a. Komisioni
gjykon se operatori ekonomik ankimues “Kapaoil” sh.a nuk ka vërtetuar me anë të dokumentacionit
konkret se është prodhues i mallrave objekt prokurimi. Licenca e lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Licensimit dëshmon vetëm se ai është tregëtues i mallrave objekt prokurimi dhe jo prodhues i tyre.
Akoma më tej Komisioni gjykon se autorizimi i prodhuesit i lëshuar nga “Kapaoil” sh.a për
“Kapaoil” sh.a nuk mund të konsiderohet i vlefshëm dhe nuk krijon bindjen se ky operator është
prodhues i vajrave lubrifikantë.
Komisioni gjykon se nëse ankimuesi është prodhues duhe të parqeste në këtë procedurë Licencë për
prodhimin e vajrave lubrifikanët lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit dhe jo vetëm Licencë
për tregëtimin e tyre. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se pretendimet e autoritetit kontraktor se
operatori ekonomik nuk ka dëshmuar se është prodhues i mallrave objekt prokurimi në rastin
konkret qëndrojnë pasi i takon operatorit ekonomik me anë të dokumentacionit që disponon të
krijojë një panoramë bindëse për autoritetin kontraktor për realizimin me sukses të kontratës.
III.1.8. Komisioni gjykon 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. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Për sa 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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kappaoil” sh.a për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-52974-10-11-2016 me objekt: “Blerje
vajra e lubrifikantë”, me fond limit 6,225,000 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 24.10.2016,
nga autoriteti kontraktor, Albetrol sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2375 Protokolli; Datë 30.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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