KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 306/2016
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 09.05.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me skualifikimin e operatorit ekonomik “4 E - Color” sh.p.k në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF23073-02-08-2016, me objekt “Blerje materiale ndihmëse për
shtypshkronjën e Qendrës së Botimeve Zyrtare për vitin 2016 ”, me
fond limit 1.460.016 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 18.02.2016,
nga autoriteti kontraktor, Qendra e Botimeve Zyrtare”.

Ankimues:

“4 E - Color” sh.p.k.
Rr. “Fadil Rada”, Pallati i ri, nr. 2, mbrapa ish – ATSH, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Qendra e Botimeve Zyrtare
Bulevardi “Zhan’Dark”, prapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, 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 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, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 08.02.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me numër REF-23073-02-08-2016, me objekt “Blerje materiale
ndihmese per shtypshkronjen e Qendres se Botimeve Zyrtare per vitin 2016”, me fond limit
1.460.016 lekë (pa tvsh).
II.2. Në datën 18.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në datën 22.02.2016 është bërë klasifikimi i ofertave nga ku rezulton se operatorët ekonomikë kanë
paraqitur vlerat ekonomike (pa tvsh) si më poshtë:
1. “ 4 E-Color” sh.p.k.
917.600 lekë, kualifikuar
2. “ILAR” sh.p.k
1.267.250 lekë, kualifikuar
3. “Avni Jeshili” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
II.3. Në datën 03.03.2016 është bërë riklasifikimi i ofertave ku rezulton si më poshtë:
1. “ 4 E-Color” sh.p.k.
917.600 lekë, skualifikuar
2. “ILAR” sh.p.k
1.267.250 lekë, kualifikuar
3. “Avni Jeshili” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
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II.4. Në datën 03.03.2016 operatori ekonomik “ 4 E-Color” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
riklasifikimin e ofertave dhe skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme për arsyet si më poshtë:
“Çertifikata ISO 9001:2008 për menaxhimin e cilësisë nuk është konform kritereve të
kërkuara në DST. Çertifikata duhet të jetë nga vetë operatori ekonomik dhe jo nga
prodhuesi”.
II.5. Në datën 07.03.2016 operatori ekonomik ankimues “4 E-Color” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
[…]
1. Në kriteret kualifikuese për kapacitetin teknik është kërkuar: “Të jetë pajisur me
çertifikatën ISO 9001: 2008 për menaxhimin e cilësisë”.
2. Shoqëria jonë “4 E-Color” sh.p.k. e cila ka si aktivitet të vetëm furnizimin e materialeve
për shtypshkronja dhe veçanërisht të Lastrave të Shtypit, ka paraqitur në tender
Autorizimin e Prodhuesit dhe Çertifikatën ISO 9001:2008 të kompanisë prodhuese të
Lastrave të Shtypit, të cilat janë origjinale të përkthyera dhe të noterizuara, dokumenta
këto që plotësojnë kriteret kualifikuese.
Duke pasur dokumentacionin e plotë në përputhje me kriteret kualifikuese të vendosura në
DST, gjykojmë se justifikimi i skualifikimit nga KVO-ja nuk qëndron dhe bie ndesh me Nenin
55, pika 2 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe me
vendimin e KPP Nr.603/2014 datë 20.11.2014, cili ka dhënë interpretim të qartë për
Çertifikatën ISO 9001:2008 për menaxhimin e cilësisë duke konsideruar se paraqitja e
Autorizimit të Prodhuesit dhe Çertifikatës ISO 9001:2008 e kompanisë prodhuese i
garanton AK që ofertuesi ka aftësinë për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën më
produkte origjinale të prodhuesit të çertiikuar me ISO 9001:2008.
Në kushte të tilla kriteri i vendosur nga AK quhet i plotësuar nga shoqëria “4 E-Color”
sh.p.k. […]
Gjithashtu vendimi i KVO për skualifikimin e shoqërisë “4 E-Color” sh.p.k është në
kundërshtim me Nenin 46 të LPP, pasi shoqëria jonë operon prej 2-3 vjetësh për furnizimin
e Autoriteti Kontraktor me Lastra Shtypi dhe materiale ndihmëse, e në kontratat e lidhura
me AK kemi zbatuar çmime preferenciale për mallra me cilësi të lartë, duke konfirmuar
reputacion dhe besueshmëri.
Për sa më sipër kërkojmë kualfikimin e ofertës sonë që plotëson të gjitha kriteret
kualifikuese dhe shpalljen fituese.
II.6. Në datën 10.03.2016, me shkresën nr. 74/14 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.7. Në datën 17.03.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar kualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 74/17 prot., datë 24.03.2016, me objekt “Dërgim informacioni”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “4 E-Color” sh.p.k. se arsyeja e
skualifikimit “Çertifikata ISO 9001:2008 për menaxhimin e cilësisë nuk është konform kritereve të
kërkuara në DST. Çertifikata duhet të jetë nga vetë operatori ekonomik dhe jo nga prodhuesi”, nuk
qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8 Formulari për vërtetimin e kualifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3. Kapaciteti Teknik, është përcaktuar kriteri: “Të jetë pajisur me çertifikatën ISO 9001: 2008
për menaxhimin e cilësisë”.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se në
përmbushje të kriterit të mësipërm është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
-

Çertefikatë ISO 9001:2008 e sistemit të menaxhimi të cilësisë (nr.i çertifikatës
00115Q20796R4L/4100) të kompanisë prodhuese “Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd”.
- Autorizimin e Prodhuesit “Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd”, me nr.reference 23073-0208-2016.
III.1.4. Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga operatori ekonomik “4 E COLOR” shpk,
konkretisht çertifikatës ISO 9001:2008 të sistemit të menxhimit të cilësisë si dhe Autorizimit të
prodhuesit, rezulton se ky operator ekonomik ka paraqitur çertifikatën ISO 9001:2008 (sistemit të
menaxhimit të cilësisë) nga Kompania Prodhuese, e cila e ka autorizuar për të marrë pjesë në
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi dhe të ofrojë produktet e prodhuesit, ku ndër të tjera
përfshihen edhe fusha si shërbim i materialit për lastra pastrimi.
Sqarojmë se çertifikata e paraqitur është një dokument i cili dëshmon se për sistemin e menaxhimit
të cilësisë i është atribuar Kompanisë Prodhuese dhe jo vetë operatorit eknomik “4 E - Color. Për
rrjedhojë nga shqyrtimi i këtij dokumenti rezulton se prodhuesi është ai që gëzon një çertefikim
konkret për aktivitetin e tij në fusha si: Shërbim Materiale për Lastra Printimi.
III.1.5. 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”.
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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….”.
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.1.6. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në përputhje me këtë
parashikim ligjor, nga dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues rezulton që ky
i fundit ka paraqitur vetëm çertifikatën ISO të prodhuesit dhe nuk ka paraqitur çertifikatën ISO në
emër të shoqërisë së tij, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Në kushte të tilla operatori ekonomik pjesëmarrës në këtë procedure prokurimi nuk ka arritur të
vërtetojë pajtueshmërinë e tij me standartet e cilësisë të kërkuar specifikisht nga autoriteti
kontraktor. Është e rëndësishme që operatori ekonomik pjesëmarrës të jetë i pajisur me një
çertifikatë të tillë për vetë rëndësinë që ajo mbart, pasi dëshmon se sistemi i administrimit të firmës
së çertifikuar siguron dhënien e një shërbimi cilësor d.m.th që i përgjigjet asaj që kërkohet nga
klienti. Një çertifikim i tillë i përket çertifikimit të sistemit pasi në këtë rast është kërkuar që
operatori ekonomik të jetë i çertifikuar për menaxhimin e cilësisë për sistemin e administrimit të
shoqërisë. Çertifikata ISO 9001:2008 është një standard ndërkombëtar që lidhet me sistemin e
menaxhimit të cilësisë të çdo organizate nga të gjitha llojet e sektorëve dhe aktiviteteve të biznesit,
pra lidhet direkt me shoqërinë. Në rastin konkret operatori ekonomik ankimues nuk ka paraqitur një
dokument për çertifikimin e shoqërisë së tij për menaxhimin e cilësisë.
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka
si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka
në funksion të realizimit me sukses të kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit
Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] 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 [….]”. 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.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “4 E - Color” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-23073-02-08-2016, me objekt “Blerje
materiale ndihmëse për shtypshkronjën e Qendrës së Botimeve Zyrtare për vitin 2016 ”, me
fond limit 1.460.016 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 18.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
Qendra e Botimeve Zyrtare.
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. 569 Protokolli
Datë 17.03.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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