KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 332/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Expo
Vision Albania” sh.p.k, nga procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Prodhim materiale
promocionale”, me fond limit 10.855.208 lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 08.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Ankimues:

“Expo Vision Albania ” sh.p.k
Rr. “Thanas Ziko”, P.65/1, Shk.3, Ap.3
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, 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 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
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 16.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Prodhim materiale promocionale”, me fond limit 10.855.208 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 08.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 21.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Ola 1
Graphic Line-01
Expo Vision Albania
Shtypshkronja Argjiro
Albdesign

7.980.000 lekë, skualifikohet
8.619.500 lekë, skualifikohet
8.749.350 lekë, skualifikohet
10. 570.000 lekë, kualifikohet
10.612.500 lekë, skualifikohet

Operatori ekonomik “Expo Vision Albania ” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
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Nuk ka paraqitur lejen që ka në dispozicion hapësira publike për reklamim. Ka paraqitur
një marrëveshje me shoqërinë “Albartex” për vënie në dispozicion të hapësirave por e pa
shoqëruar me aneks dhe lejet përkatëse për këto hapësira.
II.4. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Expo Vision Albania ” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit. Në ankesë pretendohet si vijon:
“[...] Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar që operatori të paraqesë
marrëveshje me një shoqëri që disponon lejet përkatëse dhe të verë në dispozicion lejet e
hapësirave.
Sipas informacionit që disponojmë na rezulton se të gjithë operatorët ekonomikë
pjesëmarrës kanë paraqitur kantratë me Albartex i cili ka pozita dominante në treg.
Edhe operatori ekonomik i kuakifikuar ka lidhur kontratë më të njëjtin subjekt,. Opertaori i
kualifikuar ka paraqitur edhe lejet përkatëse të subjektit Albartex.
Pra autoriteti kontraktor ka dijeni zyttare se subjekti Albartex i disponon lejet përkatëse
dhe se cilido operator që ka lidhur kontratën me këtë subjekt është në gjendje të përmbushë
kontratën në mënyrë të njëllojtë , lidhur me këtë zë të veçantë.
{...]. Informacioni që autoriteti kontraktor disponon krijon bindje të plotë se shoqëria “Expo
Vision Albania” sh.p.k ka një kontrtaaë me subjektin Albartex, i cili i disponon lejet dhe
këto leje janë në dosjen e prokurimit [...]. ”
II.5. Nё datёn 13.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor. Sipas
operatorit ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k, autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer
përgjigje ankimuesit brenda afateve ligjore.
II.6. Në datën 21.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
882/2 prot, shkresa nr.4600/1 prot, datë 20.05.2015 e autoritetit kontraktor me objekt:
“Paraqitje dokumentacioni”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit
dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Expo Vision Albania ” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Expo Vision Albania ”
sh.p.k, sipas së cilës nuk ka paraqitur lejen që ka në dispozicion hapësira publike për
reklamim pasi ka paraqitur një marrëveshje me shoqërinë “Albatrex” për vënie në
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dispozicion të hapësirave por e pa shoqëruar me aneks dhe lejet përkatëse për këto
hapësira, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi duhet të ketë lejë për reklamim në hapësira publike (billboards & city lights) në
15 qytetet kryesore të Shqipërisë, apo të ketë kontratë qiraje me shoqërinë që disponon këto
hapësira publike për reklamim.
Për të vërtetuar këtë fakt ofertuesi duhet të paraqese lejën për hapësirat publike për
reklamim dhe kontraten e qerasë, në rast se i ka me qera këto hapësira.”
III.1.2. Operatori ekonomik “Expo Vision Albania ” sh.p.k ka paraqitur kontratë
bashkëpunimi, të lidhur në datën 04.04.2015 midis shoqërisë “Albartex” sh.p.k dhe
shoqërisë “Expo Vision Albania” sh.p.k. Objekti i
kontratës është rregullimi i
marrëdhënieve midis “Albartex” sh.p.k
“Expo Vision Albania”, bashkëpunim në
realizimin e programit publicitar me outdoor advertising.
Në pikën 2 të kësaj kontrate “Të drejtat dhe detyrimet e palëve” është përcaktuar si më
poshtë:
“Albartex” sh.p.k merr përsipër të realizojë vendosjen e posterave në Billboard-in dhe
citylight përkatëse dhe mirëmbatjen e tyre.
“Expo Vision Albania” sh.p.k merr përsipër t’i vërënë dispozicion “Albartex”
 Design sipas formatit përkatës
 Pagësen brenda afatit të përcaktuar nga palët kontraktuese.
Sipas pikës 2.3 të kësaj kontrate: Pjesë integrale e kësaj kontrate është aneks kontrata me
me vendndodhjen e citylight-ve dhe billbordeve që disponon “Albartex” sh.p.k , kompania
më e madhe që ofron këtë shërbim në tregun vendas.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
III.1.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kontrata e lidhur midis shoqërisë “Albartex”
sh.p.k dhe shoqërisë “Expo Vision Albania” sh.p.k është e paplotë pasi nuk është shoqëruar
me aneks kontratën me vendndodhjen e citylight-ve dhe billbordeve që disponon “Albartex”
sh.p.k, që është pjesë integrale e kësaj kontrate si dhe nuk është shoqëruar me lejën për
hapësirat publike për reklamim, në kundërshtim me kёrkesёn e autoritetit kontraktor
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përcaktuar në kriteret kualifikuese të operatorëve ekonomikë dhe nenit 46 tё LPP-sё si mё
sipёr cituar.
Operatorët ekonomikë marrin pjesë dhe konkurrojnë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri në
një procedurë prokurimi dhe dokumentacioni i secilit operator ekonomik nuk ndërvaret dhe
nuk mund të jenë komplementare me njëri tjetrin. Për rrjedhojë mungesa fizike në
dokumentacion e një operatori ekonomik nuk mund të përmbushet nga marrëdhënia juridike
e krijuar nga një operator ekonomik tjetër konkurrues.
Për më tepër, edhe vetë operatori ekonomik ankimues e pranon se oferta e tij është e
paplotë dhe, në rastin hipotetik që ky operator ekonomik do të ishte ofertuesi i vetëm,
kjo ofertë do të ishte e paplotë dhe do të konsiderohej si e papranueshme.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
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 mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Expo Vision Albania ”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Prodhim
materiale promocionale”, me fond limit 10.855.208 lekë pa TVSH, zhvilluar nё
datёn 08.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e 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. 882 Protokolli,
Datë 13.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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