KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 397/2015
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 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k, nga procedura
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbimi i
printimit”, me fond limit 42.124.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 17.04.2015 nga autoriteti kontraktor “OSHEE” sh.a.”
“Skualifikimin e operatorit ekonomik “RICON-AL” sh.p.k, nga
kjo procedurë prokurimi.”

Ankimues:

“KALLFA” sh.p.k
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k)
Adresa: Rr.“Perlat Rexhepi”, Nd.1, H.13,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

“OSHEE” sh.a
Adresa: Rr.“Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III,
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
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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, 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, i cili e ka
refuzuar atë 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 26.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbimi i printimit”, me fond limit 42.124.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.04.2015, autoriteti kontraktor “OSHEE” sh.a., ka zhvilluar procedurën e
prokurimit. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “TE ELEKTRONICS” sh.p.k
2. “MALUKA” sh.p.k

1.365.590 lekë
1.365.590 lekë

S’ka paraqitur ofertë
S’ka paraqitur ofertë
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3.
4.
5.
6.
7.

“DUNA ALBANIA” sh.p.k
“KALLFA” sh.p.k
“RIKON AL” sh.p.k
“SINTEZA” sh.p.k
“BT SOLUTION” sh.p.k

22.300.000 lekë
24.150.000 lekë
24.280.000 lekë
31.750.000 lekë
39.620.000 lekë

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.3. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k), është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi,
për arsye se:
(i)
(ii)

Nuk është paraqitur software për menaxhimin dhe monitorimin e sistemit të printimit.
Dokumentacioni teknik i stafit nuk është i plotë, vetëm 3 nga 5 inxhinierët e kërkuar
kanë çertifikata teknike nga prodhuesi.

II.4. Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k), ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
(i)

Kundërshtojmë arsyen e parë të skualifikimit, pasi në asnjë pikë të kërkesave për
kualifikim, apo të specifikimeve teknike nuk kërkohet specifikisht lloji i software që do të
përdoret. Në ofertën tonë ne kemi paraqitur pjesët e konsumumit, pjesët e këmbimit,
tonerin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe software, me të gjitha specifikat e kërkuara nga
autoriteti kontraktor.

(ii)

Kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit, pasi kriterin e vendosur në DT (pika 3,
“Kapaciteti Teknik”), lidhur me numrin 15 punonjës nga të cilët minimalisht 5 inxhinjerë
IT të fushës, bashkimi ekonomik që ne përfaqësojmë jo vetëm e ka përmbushur, por edhe
e ka tejkaluar, duke treguar kapacitettet teknike për realizimin e kontratës. Për sa përket
faktit që vetëm 3 (tre), nga 5 (pesë), inxhinierë kanë çertifikata nga prodhuesi, ju bëjmë
me dije se në asnjë kërkesë të DT nuk është specifikuar një kusht i tillë. Përsa i përket
kriterit ku kërkohet “çertifikata e të gjithë punonjësve teknikë të lëshuara nga prodhuesi
për aftësinë e specialistëve për riparimin e pajisjeve”, sqarojmë se autoriteti nuk ka
shprehur qartazi numrin e teknikëve të çertfikuar, që kërkohen, pasi një kompani mund të
ketë më shumë se 5 teknikë dhe jo të gjithë ështe e detyrueshme të kenë çertifikatanga
prodhuesi i pajisjes. Prandaj ky kriter, bie poshtë si jo transparent. Gjithashtu, ky kriter
bie ndesh me një kriter tjetër dhe pikërisht atë që përcakton se “Për të ofruar një shërbim
sa më të shpejtë dhe të garantuar operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 3 (tre)
zyra mbështetëse teknike në 3 qytete të ndryshme (Në veri, në qendër dhe në jug të
Shqipërisë), ose kontratë bashkëpunimi me ndonjë kompani tjetër që është e lokalizuar në
qytetet e tjera jashtë qytetit të Tiranës. Nëse operatori ekonomik do bashkëpunojë me
ndonjë operator tjetër, atëherë operatori i kontraktuar duhet të provojë me dokumenta se
është në gjendje të ofrojë asistencë teknike për pajisjet e printimit.”. Sipas këtij kriteri
lejohet bashkëpunimi me shoqëri të tjera në qytete të ndryshme, jashtë Tiranës, pa patur
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çertifikata të lëshuara nga prodhuesi për teknikët që janë pjesë e këtyre kompanive
bashkëpunuese që do të kontraktohen për kryerjen e shërbimit. Pra, lind pyetja
çertifikatat do të kërkohen vetëm për teknikët që do të punojnë në qytetin e Tiranës,
ndërkohë që për teknikët e tjerë jashtë Tiranës, nuk kërkohen çertifikata? Për këto arsye
mendojëm se këto dy kritere shkelin rëndë parimet e LPP-së për trajtim të barabartë dhe
transparencë në procedurat e prokurimit.
(iii)

Së fundi, ju bëjmë me dije se kompania “KALLFA” sh.p.k dhe “RICON-AL” sh.p.k, që
ëshët shpallur fituese në këtë procedurë prokurimi, janë distributorë të autorizuar të
brandit RICOH dhe një pjesë e stafit teknik që disponon tani kjo kompani, ka qënë pjesë e
stafit të kompanisë “KALLFA” sh.p.k dhe deri para 6 muajsh kanë qënë të paçertifikuar
nga prodhuesi RICOH. Në dijeninë tonë, ky prodhues nuk ka kryer asnjë trajnim në
Shqipëri gjatë kësaj periudhe, që do të thotë së kualifikimi i shoqëisë “RICON-AL” sh.p.k
ëhtë kryer në bazën e deklarimeve të rreme.

II.5. Në datën 08.05.2015, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke refuzuar
ankesën.
II.6. Në datë 15.05.2015, operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k), ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.7. Në datë 25.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.10633/1 prot., datë 25.05.2015, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesën e operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k).
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k), sipas
të cilës “Dokumentacioni teknik i stafit nuk është i plotë, vetëm 3 nga 5 inxhinierët e kërkuar
kanë çertifikata teknike nga prodhuesi”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tё dokumentave tё procedurёs sё
mёsipёrme tё prokurimit, tek “Kapaciteti teknik”, pika 3 dhe 4, nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuar:
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“Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar jo më pak se 15 punonjës nga të cilët
minimalisht të jenë 5 (inxhinier/IT) të fushës, që do të ndjekë zbatimin e kontratës. Kjo të
vërtetohet me dorëzimin e listpagesave nga organet tatimore për 3 muajt e fundit, diplomat
dhe CV përkatëse të specialistëve.”
“Çertifikata e të gjithë punonjësve teknike të lëshuara nga prodhuesi për aftësinë e
specialistëve për riparimin e pajisjeve.”
III.1.2. Nga verifikimi i kryer, rezulton që në përmbushje të pikës 4 të lartpërmendur, operatori
ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k
& “Copier Computer Center” sh.p.k), ka paraqitur çertifikata të lëshuara në favor të z.J.Sh, z.G.K
dhe z. K.M.
III.1.3. 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.1.4. 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.
III.1.5. Komisionit të Prokurimit Publik, vlerëson se me paraqitjen e çertifikatave të kualifikimit
për vetëm 3 (tre) punonjës, ankimuesi nuk e ka përmbushur kriterin e vendosur nga autoriteti
kontraktor lidhur me numrin e kërkuar të punonjësve teknikë (inxhinierë/IT) të fushës, të cilët,
janë të domosdoshëm për kryerjen e shërbimit të kërkuar dhe që bazuar në kriteret e
lartpërmendura duhej të ishin minimalisht 5 (pesë).
III.1.6. 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, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se duke e skualifikuar
ankimuesin, autoriteti kontraktor ka vepruar drejt dhe në përputhje me nenin 46, pika 1 të ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se:
“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”, si dhe nenin 53, pika 3, të ligjin të lartpërmendur, ku theksohet që: “Autoriteti
kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është
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në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit...”.
Sa më sipër, si dhe mbëshetur në dokumentacionin e paraqitur nga ankimuesi, pretendimet e
operatorit ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” sh.p.k), nuk qёndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “KALLFA” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer Center” 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.
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,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kallfa” sh.p.k & “Copier Computer
Center” sh.p.k), në lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbimi i printimit”, me fond limit 42.124.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
17.04.2015 nga autoriteti kontraktor “OSHEE” sh.a.
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.915 Protokolli,
Datë 15.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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