KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 389/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “DELIA IMPEX”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
objekt “Rikonstruksion i ambjenteve ku do të instalohet aparatura
e angiografisë”, me fond limit 9.934.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 23.04.2015, nga autoriteti kontraktor Spitali
Rajonal Shkodër.”

Ankimues:

“DELIA IMPEX” sh.p.k
Adresa: Kutia postare 166,
Shkodër

Autoriteti Kontraktor:

SPITALI RAJONAL SHKODËR
Adresa: Lagjia “Skanderbeg”,
Shkodër

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 pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si 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 në vijim,
operatori ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt, 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 ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 27.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt
“Rikonstruksion i ambjenteve ku do të instalohet aparatura e angiografisë”, me fond limit
9.934.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 23.04.2015 autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Shkodër ka zhvilluar procedurën e
prokurimit.Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët kanë paraqitur formularët e ofertës, me ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “ANDI A” sh.p.k
2. “DELIA IMPEX” sh.p.k
3. “NIKA” sh.p.k
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë
“ERXHEN” sh.p.k & “BRIELA” sh.p.k
& “FORMULA” sh.p.k

S’ka paraqitur ofertë
6.029.424 lekë
skualifikuar
6.347.300 lekë
skualifikuar

9.315.821,5 lekë

skualifikuar
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II.3. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi,
për arsye se:





Mungon licenca profesionale për një kategori.
Nuk ka nje staf të kualifikuar për të gjitha specialitet e kërkuara.
Mungon licenca profesionale për MNZ dhe disponimi i mjeteve
Kontrata e punës jo e saktë.

II.4. Në datën 06.05.2015 operatori ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 11.05.2015, autoriteti kontraktor ka refuzuar ankesën e operatorit ekonomik
“DELIA IMPEX” sh.p.k.
II.6. Në datë 14.05.2015 operatori ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën pretendon si më poshtë vijon:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

Arsyeja e parë e skualifikimit nuk qëndron, pasi dihet që në fushën e ndëritmit kur
një operator disponon licencën për kategorinë NP 3-B, automatikisht ka të
përfshirë edhe licencën për kategorinë NP 3-A. Në këtë rast, autoriteti kontraktor
nuk na ka thërritur për sqarime;
Arsyeja e dytë e skualifikimit nuk qëndron, pasi në kriteret kualifikimit nuk është
kërkuar inxhinjeri i MKZ;
Arsyeja e tretë e skualifikimit nuk qëndron, pasi ne kemi ngarkuar licencën
profesionale të standartit ISO, për realizimin e këtij shërbimi. Në lidhje me
pajisjet, asnjë nga grupet që janë marrë me verifikimin e dokumentave nuk ka
patur parasysh shtojcën e kritereve të kualifikimit, ku tek makineritë kërkohet
disponimi i kompresorëve për mbushjen e MKZ, kompresorë të cilët ne i
disponojmë në pronësi (faturat e të cilëve janë bashkangjitur);
Arsyeja e fundit e skualifikimit nuk qëndron, pasi ixhinierja e cila është drejtuese
teknike në firmën tonë, është i njëjti person me personin që përmendet në
diplomën e dorëzuar, por thjesht ka ndërruar emrin e vajzërisë. E theksojmë se në
bazë të ligjit edhe në këtë rast, komisioni duhej të kishte thërritur për sqarime.

II.7. Në datë 28.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.1091 prot., datë 25.05.2015, me objekt
“Kthim përgjigje”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “DELIA IMPEX” sh.p.k, mbi
arsyen e skualifikimit sipas të cilës “…mungon licenca profesionale për MNZ dhe disponimi i
mjeteve”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tё dokumentave tё procedurёs sё
prokurimit, tek pika 2.3 “Kapaciteti Teknik”, paragrafi III, nënpika 3, nga ana e autoritetit
kontraktor, është kërkuar në mënyrë specifike:
“Operatori ekonomik duhet të jetë i licencuar nga autoritetet përkatëse në aktivitetin e shërbimit
e të kolaudimit të paisjeve të MNZ. Të ketë pajisje në pronësi ose me qira të mbushjes, kontrollit
dhe të kolaudimit të pajisjeve të MNZ, të jetë i licencuar sipas standartit Europian ISO 90012008.”
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit, por edhe nga pretendimet e paraqitura pranë KPP-së
nga vetë ankimuesi, rezultoi që në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
“DELIA IMPEX” sh.p.k, ka paraqitur:
(i)

Çertifikatë ISO 9001:2008, e lëshuar në favor të “DELIA IMPEX” sh.p.k, në të cilën
përcaktohet “Qëllimi: Ndërtim dhe rikonstruksion i ndërtesave civile dhe industriale,
infrastrukturës rrugore, ujësjellësave, kanalizimeve, mbrojtje lumore dhe sistemime
hidraulike dhe hapësirave të gjelbërta. Shërbime të mirëmbajtjes dhe kontrollit të
pajisjeve të mbrojtjes ndaj zjarrit.”

III.1.3. Në ankesën e datës 14.05.2015, drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi
pretendon që dokumentacioni i paraqitur prej tij (çertifikata ISO 9001:2008 e lartpërmendur), e
përmbush qëllimin për të cilin është vendosur kriteri në fjalë nga ana e autoritetit kontraktor.
III.1.4. Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Seksioni II (“Informacione të veçanta për
kontratat”), neni 28 (“Kontratat e shërbimeve”), pika 5, shkronja “a”, përcaktohet shprehimisht:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon licencat
profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore...”

III.1.5. Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se vendosja e kriterit të sipërcituar ka si qëllim të
sigurojë autoritetetin kontraktor mbi aftësinë teknike të operatorëve ekonomikë fitues potencialë,
në drejtim të përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve të përcaktuara.
KPP gjen me vend që të sqarojë se dokumentat e tenderit hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve/produkteve, si dhe
kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit apo/edhe produktit të
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ofruar (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse,
që garantojnë cilësinë e kërkuar).
Komisionit të Prokurimit Publik, vlerëson se operatori ekonomik nuk ka paraqitur licencë
nga autoritetet përkatëse në aktivitetin e shërbimit e të kolaudimit të paisjeve të MNZ dhe
dokumentacioni i paraqitur prej tij (çertifikata ISO 9001:2008 e lartpërmendur), nuk e përmbush
qëllimin për të cilin është vendosur kriteri në fjalë nga ana e autoritetit kontraktor.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Për sa u parashtrua më lart, KPP vlerëson që mbëshetur në dokumentacionin e paraqitur nga
ankimuesi, pretendimet e operatorit ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k, nuk qёndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që është
pretendimi i cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të
mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të
merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
Vendos

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k, në
lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Rikonstruksion
i ambjenteve ku do të instalohet aparatura e angiografisë”, me fond limit 9.934.000 lekë
(pa TVSH), zhvilluar nё datёn 23.04.2015, nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal
Shkodër.
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.894 Protokolli,
Datë 14.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar

Anëtar

Spiro Kuro

Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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