KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 40/2013
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.12.2013 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Zgjatja e afatit të kontratës (së nënshkruar) në përputhje me afatin e
vendosur në Njoftimin e Kontratës së procedurës së prokurimit me
objekt: Loti II - “Blerje shtypshkrime të tjera mjeku”, me fond limit
17.393.136 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 14.05.2013, nga
autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor si
dhe të përshtatet grafiku i lëvrimit të mallrave sipas afatit të ri.”

Ankimues:

Operatori ekonomik “Ekspo Vision Albania” sh.p.k
Rr. Thanas Ziko, P.65/1, Shk.3, Ap.9
Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor
Rr. “Sami Frashëri”, Nr.8
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
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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 relatorët e çështjes, z. Denis Martopullo, znj.
Vilma Kadesha, z. Denar Biba, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e 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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë 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 datë 15.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Blerje shtypshkrime të
tjera mjeku”, me fond limit 17.393.136 lekë (pa TVSH);
II.2. Në datë 14.05.2013 nga ana e autoritetit kontraktor është bërë hapja e ofertave;
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë, të cilët kanë paraqitur çmimet e
ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht, si më poshtë:
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Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operatori ekonomik
“Adel Co” sh.p.k & Adnan Krasniqi
“Ilar” sh.p.k
“Expovizion & Nevila Dyrmishi”
“Kristalina KH”
“Maluka” sh.p.k
“Sakuli” sh.p.k

Vlera e ofruar
14.541.531,65 lekë
14.500.000,00 lekë
15.253.422,51 lekë
15.321.352,23 lekë
16.880.640,00 lekë
Ska paraqitur ofertë

Kualifikimi
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar

II.3. Në datën 11.07.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave.
II. 4. Në datën 17.07.2013 operatori ekonomik ankimues “Adel Co” sh.p.k., ka depozituar
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij me pretendimin se,
oferta e paraqitur prej tij ka plotësuar të gjitha kriteret kualifikuese të përcaktuara nga
autoriteti kontraktor
II.5. Në datën 18.07.2013 operatori ekonomik ankimues “Ilar” sh.p.k., ka depozituar ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij me pretendimin se rezulton
debitor në sistemin tatimor;
II. 6. Në datë 22.07.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1824/1 prot, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” sh.p.k, duke refuzuar ankesën
II.7. Në datë 24.07.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1693/1 prot, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Ilar” sh.p.k, duke refuzuar ankesën.
II. 8. Në datën 29.07.2013 operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar skualifikimin e padrejtë të ofertës së tij.
II.9. Në datën 31.07.2013 operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar skualifikimin e padrejtë të ofertës së tij.
II.10. Në datën 28.08.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, me anët të vendimit nr. 921/3
prot., vendosi: “1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel - Co”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: Loti II - “Blerje
shtypshkrime të tjera mjeku”, me fond limit 17.393.136 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
14.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. 2. Të
pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k për procedurën e
prokurimit të lartpërmendur; 3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 11.07.2013
të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në pjesën ku është vendosur skualifikimi i operatorit
ekonomik “Ilar” sh.p.k.; 4. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më
sipër, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Ilar” sh.p.k.”
II.11. Në zbatim të vendimit të mësipëm, autoriteti kontraktor bëri rivlerësimin e ofertave
duke kualifikuar operatorin ekonomik “Ilar” sh.p.k dhe në datën 10.09.2013 ka njoftuar
elektronikisht operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi mbi vlerësimin
e ri të ofertave.
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II.12. Në datën 10.09.2013 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Expo Vision Albania” sh.p.k
dhe personi fizik Nevila Dyrmishi ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktues, duke
kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Ilar” sh.p.k.
II.13. Në datën 19.09.2013, duke qenë se autoriteti kontraktor nuk është përgjigjur brenda 7
ditësh, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.14. Në datën 10.10.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, me anë të vendimit nr. 1085/3
prot., vendosi: “Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Expo Vision
Albania” sh.p.k për procedurën e prokurimit të lartpërmendur; […]Autoriteti kontraktor të
anulojë vendimin e datës 10.09.2013 të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në pjesën ku
është vendosur kualifikimi i operatorit ekonomik “Ilar” sh.p.k.; Autoriteti kontraktor të
korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Ilar”
sh.p.k.”
II.15. Në datën 18.10.2013 operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k., është njoftuar elektronikisht për
skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit, sipas vendimit nr.1085, datë
10.10.2013 të KPP-së.
II.16. Në datën 24.10.2013 operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Gjithashtu pretendohet
kualifikimi i padrejtë i bashkimit të shoqërive “Expo Vision Albania” sh.p.k dhe personi fizik
Nevila Dyrmishi.
II.17. Në datën 30.10.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Ilar” sh.p.k, duke e sqaruar se skualifikimi i tij është bërë bazuar në vendimin nr. 1085 prot.,
datë 10.10.2013 të KPP-së. Gjithashtu refuzohen pretendimet e ngritura lidhur me
kualifikimin e bashkimit të shoqërive “Expo Vision Albania” sh.p.k dhe personi fizik Nevila
Dyrmishi.
II.18. Në datën 31.10.2013 operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e bashkimit të shoqërive
“Expo Vision Albania” sh.p.k dhe personi fizik Nevila Dyrmishi.
II.19. Në datën 04.11.2013 autoriteti kontraktor ka lidhur kontratën me bashkimin e
operatorëve ekonomikë “Ekspo Vision Albania” sh.p.k dhe personin fizik “Nevila
Dyrmishi”.
II.20. Me Vendimin nr.7/2013, datë 05.11.2013 Komisioni i Prokurimit Publik vendosi të
mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k.
II. 21. Nëpërmjet Formularit Standard të Ankesës, në datën 11.11.2013 operatori ekonomik
“Ekspo Vision Albania” sh.p.k ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor, një shkresë
protokolluar nr. 2791 prot., datë 11.11.2013 me objekt: “Kërkesë”, në të cilën kërkohet
zgjatja e afatit të kontratës në përputhje me afatin e vendosur në Njoftimin e Kontratës si dhe
të përshtatet grafiku i lëvrimit të mallrave sipas afatit të ri. Në këtë shkresë pretendohet se: “
[...] Autoriteti kontraktor ISKSH ka vendosur si afat për kontratën, periudhën 6 muaj nga
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nënshkrimi i kontratës. Kjo është përcaktuar në Njoftimin e Kontratës, publikuar më
15.04.2013 [...]. Ndërkohë nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar të nënshkruhet
kontrata vetëm për një periudhë më të shkurtër se 2 mujore, pra vetëm për 1/3 e kohës. Kjo
është shkaktuar nga vonesa që ka patur procedura, por që në asnjë rast nuk ka ardhur për
shkak të veprimeve të operatorit ekonomik “Ekspo Vision Albania” sh.p.k. [...] Bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Ekspo Vision Albania” sh.p.k dhe “Nevila Dyrmishi” u vunë në
kushtet e detyrueshme të nënshkruanin kontratën, në kushtet e një nevoje të madhe [...] si
dhe u detyrua të pranojë një grafik lëvrimi mjaft të ngjeshur, i cili nuk ishte parashikuar në
këtë mënyrë në momentin e përgatitjes së ofertës.”
II. 22. Në datën 25.11.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“EkspoVision Albania” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II. 23. Në datën 02.12.2013 operatori ekonomik “Ekspo Vision Albania” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në këtë ankesë kërkohet si vijon:
1. “Komisioni i Prokurimit Publik të marrë në shqyrtim kërkesën lidhur me zgjatjen e
afatit të kontratës në përputhje me afatin e vendosur në Njoftimin e Kontratës dhe të
bëjë një interpretim në lidhje me rregullat ose parimet që duhet të zbatohen për
objektin e ankesës.
2. Komisioni i Prokurimit Publik të marrë një vendim deklarativ, në bazë të të cilit
pushteti gjyqësor mund të dëmshpërmblejë ankuesin, që ka pësuar humbje ose dëme,
si rezultat i shkeljes së ligjit.
3. Komisioni i Prokurimit Publik të udhëzojë autoritetin kontraktor që të bëjë një aneks
kontratë për zgjatjen e afatit të kontratës në përputhje me afatin e vendosur në
Njoftimin e Kontratës, si dhe të përshtasë edhe grafikun e lëvrimit të mallrave sipas
afatit të ri.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e ankimuesit, rezulton se në datën 04.11.2013 ankimuesi ka
nënshkruar kontratën me autoritetin kontraktor Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor,
me objekt: “Blerje shtypshkrime të tjera mjeku”, Loti II, me vlerë 18.304.107,08 lekë (me
TVSH).
Bashkëngjitur kontratës, bashkimi i operatorëve ekonomik “Ekspo Vision Albania” dhe
personi fizik “Nevila Dyrmishi” ka nënshkruar sasinë dhe grafikun e lëvrimit për artikujt
“Shtypshkrime mjeku për vitin 2013”, Loti II, sipas të cilit lëvrimi i mallit për artikujt 1, 2, 17
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dhe 21 do të bëhet deri në datën 15.11.2013; për artikujt 3,4,5, një sasi e artikujve 6, 7 dhe 8,
artikujt 10, 12, 15, 16 dhe 20 lëvrimi i mallit do të bëhet deri në 30.11.2013; për pjesën e
mbetur të atikujve 6, 7, dhe 8, artikujt 9, 11, pjesë të artikujve 12, artikujt 13, 14, 18 dhe 19
lëvrimi i mallrave do të bëhet brënda datës 15.12.2013 dhe pjesa tjetër do të lëvrohet deri në
datën 30.12.2013.
Nga shqyrtimi i kontratës së nënshkruar rezulton se në nenin 7 të saj “Kushtet e lëvrimit dhe
transporti” është përcaktuar: “[...] Lëvrimi i mallit do të bëhet sipas grafikut të përcaktuar në
marrëveshje midis palëve [...].” Ndërsa në nenin 10, pika 3 “Detyrimet e palëve”, po këtu,
parashikohet: “Furnizuesi të respektojë grafikun e përcaktuar në marrëveshje midis palëve,
bashkëngjitur kësaj kontrate.”
Gjithashtu, referuar nenit 14 të kontratës “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve”, “Blerësi” dhe
“Furnizuesi” duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e
ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte. Nëse palët
dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, palët do t’i zgjidhin
mosmarrëveshjet sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, duke iu drejtuar Gjykatës
përkatëse.
Në nenin 60, pika 3 të LPP-së është përcaktuar shprehimisht: “Pa cënuar dispozitat e këtij
ligji dhe ndonjë dispozitë tjetër të zbatueshme nga autoriteti kontraktor, kontratat e
prokurimit rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil.”
Në kushtet kur bashkimi i operatorëve ekonomik “Ekspo Vision Albania” sh.p.k dhe “Nevila
Dyrmishi” person fizik ka nënshkruar kontratën me autoritetin kontraktor Instituti i
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, duke pranuar kushtet e përcaktuara në të, Komisoni i
Prokurimit Publik gjykon se, ankimuesi duhet t’i drejtohet Gjykatës përkatëse për zgjidhjen
mosmarrëveshjes me autoritetin kontraktor, bazuar në dispozitat e Kodit Civil.
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, në respekt të nenit 23.5 të Kushteve të
Përgjithshme të Kontratës të DST-ve, autoriteti kontraktor mund të vendosë mbi zgjatjen e
afateve të zbatimit të kontratës, nëse gjykon se është në interesin publik për ta bërë këtë. [...]
Nëse autoriteti kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një
amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga autoriteti kontraktor dhe kontraktuesi.

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”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ Ekspo Vision Albania”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: Loti II - “Blerje
shtypshkrime të tjera mjeku”, me fond limit 17.393.136 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datё 14.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit
Shëndetësor;
2. Të heqë pezullimin e procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, ankimuesi mund të bëjë 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. ____ Protokolli,
Datë _____.2013

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Hektor Muçaj

Anëtar
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba
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