REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 346/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF19026-04-19-2019, me objekt “Blerje tonera për
Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve
Mjekësore ” me fond limit 5,743,747 lekë pa tvsh,
parashikuar për tu zhvilluar në datën 03.05.2019 nga
autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të
Përqëndruara.

Ankimues:

“Mondoffice” shpk
Lagjia “Kushtrimi”, Rruga “Gjergj Kastrioti”, 150
Vlorë

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara
Sheshi Skënderbej Nr. 3, 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 Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit
të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
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miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” .
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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
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 23.04.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura
e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF-19026-04-19-2019, me objekt “Blerje
tonera për Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ” me fond limit
5,743,747 lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 03.05.2019 nga autoriteti
kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara.
II.2. Në datën 24.04.2019 operatori ekonomik “Mondoffice” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme
të prokurimit me argumentat si më poshtë:
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-

Në DST kërkohet: Operatori ekonomik duhet te provojë që per kete objekt prokurimi është
i autorizuar nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar, për tregtimin e minimalisht
te 2 llojeve të tonerave për pajisjet LEXMARK dhe HP. Dokumenti provues duhet të
përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit ose distributorit të autorizuar si: telefon, fax, email, ëebsite, të nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
Referuar kësaj kërkese KPP është shprehur nëpërmjet disa vendimeve të mëparshme të
nisura nga ankimet e operatorëve ekonomikë. Vendim nr.495/2015. Kërkojmë të hiqni
kërkesën e mësipërme.

-

Në DT kërkohet: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një çertifikatë të vlefshme në
kohën e zhvillimit të procedurës, që vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe
sigurise ne pune ISO 18001. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të
konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma
ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.
Ne gjykojmë se disponimi i certifikatës për sistemin ISO 18001 nuk është i nevojshëm
për të vërtetuar se operatorët ekonomikë i përmbushin kërkesat e cilësisë sipas
standarteve ndërkombëtare, pasi kërkesa për këtë certifikatë nuk është e lidhur
ngushtë me objektin e kontratës që do të prokurohet me përjashtim të sistemittë
menaxhimit të cilësisë ISO 9001 i cili është kërkuar si kriter i vecantë nga AK
nëpërmjet disponimit të certifikatës ISO 9001:2015. Për më tepër duke qenë se kjo
certifikatë ka të bëjë me sigurinë në punë të punonjësve ju theksojmë edhe nje herë se
në dokumentat blerje malli në asnjë rast nuk përmenden punonjësit. Nisur edhe nga
vendimi KPP392/2017 këkrojmë rëzimin e kësaj kërese në DST.

-

Në DT kërkohet: Speciifkimet teknike: Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të
dhënat e mëposhtme:

-

Emri i produktit,

-

Emri i markës prodhuese,

-

Pulla e sigurisë1

-

Specifikimet e kërkuara.

-

Treguesit kryesor fiziko-kimik2.
Ju keni kërkuar që tonerat duhet të jenë origjinale të kompanive prodhuese si mund të
vendosim ne mbi amballazh të dhëna të tjera mbi cbazë??? Treguesit kryesor fiziko
kimikë janë tregues që nuk janë të vendosur në ambalazhin e tonera origjinalë të
kompanive prodhuese , ne disponojmë por edhe ju duhet të dispononi tonera në
institucionin tuaj origjinale ku treguesit fiziko teknike nuk janë të printuar në
ambalazh prandaj këkrojmë që e gjithë kjo kërkesë të hiqet nga DST.
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II.3. Me shkresën nr.728/1 prot datë 26.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit ku ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës lidhur me certiifkatën ISO 18001,
dhe pjesërisht lidhur me shtojcën 9 specifikimet teknike.
II.4. Në datën 02.05.2019 pala ankimuese “Mondoffice” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke ngritur pretendime lidhur me heqjen e kriterit mbi
autorizimin e prodhuesit/distributorit të autorizuar.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.833/1 prot., datë 14.05.2019 protokolluar me tonën me nr.791/2
datë 15.05.2019 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Mondoffice” shpk “Në DST
kërkohet: Operatori ekonomik duhet te provojë që per kete objekt prokurimi është i autorizuar
nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar, për tregtimin e minimalisht te 2 llojeve të
tonerave për pajisjet LEXMARK dhe HP. Dokumenti provues duhet të përmbajë të dhëna të
plota të prodhuesit ose distributorit të autorizuar si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, të nevojshme
për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
Referuar kësaj kërkese KPP është shprehur nëpërmjet disa vendimeve të mëparshme të
nisura nga ankimet e operatorëve ekonomikë. Vendim nr.495/2015. Kërkojmë të hiqni
kërkesën e mësipërme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3/3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës sëë prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet te provojë që per kete objekt prokurimi është i autorizuar nga
prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar, për tregtimin e minimalisht te 2 llojeve të
tonerave për pajisjet LEXMARK dhe HP. Dokumenti provues duhet të përmbajë të dhëna
të plota të prodhuesit ose distributorit të autorizuar si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, të
nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
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III.1.2. 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, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin
e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
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.1.3. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik” parashikohet shprehimisht: 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: a) mostra të mallit, kur e gjykon se
kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion
konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen
ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që
kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur
procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b)
dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të
autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor
mbi paraqitjen e Autorizimin e Prodhuesit ose distributorit të autorizuar nga prodhuesi është
në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat
ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës
objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantoj se operatorët ekonomikë pjesëmarrës
dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve
të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi
ose nga distributori i autorizuar prej tij. Në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik
vlerëson se autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit
Autorizim Prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar nuk ka kufizuar konkurencën
pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Akoma më tej KPP
gjykon se dokumenti i kërkuar mund të sigurohet nga operatorët ekonomikë të cilët kanë për
objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallra për të cilat kanë për detyrë të dëshmojnë
në çdo rast origjinalitetin e tyre.
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Me kriterin e vendosur autoriteti kontraktor nuk ka tejkaluar objektin e prokurimit pasi për
autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall” sipas standarteve të kërkuara,
specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i
parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 27 pika 3 e VKM 914/2014 i jep
mundësinë autoriteteve kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi,
që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë pjesmarrës në
këtë procedurë prokurimi duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në përputhje me
kriterin e vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit sa i takon Autorizimit te Prodhuesit ose autorizimit të distributorit të autorizuar duke
garantuar autoritetin kontraktor për përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.
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.
III.2. Gjithashtu lidhur me pretendimet e pranuara nga autoriteti kontraktor KPP gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për publikimin e shtojcës për modifikimin e
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi në përputhje me nenin 42 të LPP i
cili parashikon shprehimisht se: Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për
dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese
për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që
kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të
ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i
kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori
ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit. .
Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e
ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një
operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të
një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që
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kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në
dispozicion edhe në rrugë elektronike.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit
Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Mondoffice” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF-19026-04-19-2019, me
objekt “Blerje tonera për Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ”
me fond limit 5,743,747 lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën
03.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara.
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.791 Protokolli, Datë 02.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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