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Nr.583/3 prot

Tiranë, më 31.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Proqual” sh.a.
Rruga “Bardhok Biba”, Pall. Hodaj, Nr. 7.

TIRANË
Bashkia Elbasan
Rruga “11 Nëntori”, Elbasan.

ELBASAN
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.

Në datën 31.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 583
prot. datë 10.05.2013, të operatorit ekonomik “Proqual” sh.a për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje fadrome për Ndërmarrjen e Shërbimeve
Publike.”, me fond limit 4.166.667 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datёn 23.04.2013, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Elbasan.

Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.



Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si
dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues u konstatua si vijon:


Në datën 12.04.2013 është publikuar, në faqen e
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë
“Blerje fadrome për Ndërmarrjen e Shërbimeve
4.166.667 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datёn
kontraktor, Bashkia Elbasan;



Në datën 02.05.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me Nr.1227 prot. duke kundërshtuar skualifikimin e tij;



Në datën 06.05.2013 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 1015/7 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar ankesën me
arsyetimin se nuk përmbush kriteret e vecanta për kualifikim lidhur me kapacitetin
ekonomik dhe financiar;



Në datën 10.05.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke kundërshtuar vendimin e autoritetit
kontraktor lidhur me skualifikimin e tij pasi, sipas tij:

internetit të Agjencisë së
për propozime” me objekt:
Publike.”, me fond limit
23.04.2013, nga autoriteti

a) Autoriteti kontraktor nuk mund të kërkojë që ofertuesit të dorëzojnë
vërtetime në data të përcaktuara në mënyrë arbitrare prej tij;
b) Ai pretendon se dokumentacioni i dorëzuar prej tij, lidhur me kriteret e
veçanta për kualifikim, është konform kërkësave të autoritetit kontraktor
dhe mospërputhja e datës së vërtetimit të gjendjes financiare nuk mund të
bëhet arsye për skualifikim;
Përsa mësipër, ai kërkon kualifikimin e ofertës së tij dhe shpalljen fitues të
kësaj procedure në bazë të kriterit të cmimit më të ulët.
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Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur dërguar nga operatori ekonomik
ankimues, si dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor;
Arsyetoi:


Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Proqual”sh.a.
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:
I.

Lidhur me pretendimin e parë:
(i) Në Dokumentet e Tenderit, Shtojca 6, Kriteret e Veçanta tё Kualifikimit pika 2.2/
b) parashikohet se: “Deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë
banka ku vlera në lekë (apo ekuivalentja në valutë) në llogarinë e operatorit të jetë
jo më pak se 10% e vlerës së kontratës që prokurohet. Ky dokument duhet të jetë
lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave”;
(ii) Mbështetur në Ligjin Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, Neni 63, “Të drejtat e personit të interesuar”, pika 1.1 parashikohet se:
“Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit i
njoftimit të kontratës në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik”.[…].
(iii)Duke qënë se operatori ekonomik ankimues nuk ka bërë ankesë mbi kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në periudhën e parashikuar në ligjin
sipërcituar;

gjykon se, operatori ekonomik ankimues është jashtë afateve ligjore për të ankimuar mbi
kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor.
Përsa mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
II.

Lidhur me pretendimin e dytë:

(i) Në Dokumentet e Tenderit, Shtojca 6, Kriteret e Veçanta tё Kualifikimit pika 2.2/
b) parashikohet se: “Deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë
banka ku vlera në lekë (apo ekuivalentja në valutë) në llogarinë e operatorit të jetë
jo më pak se 10% e vlerës së kontratës që prokurohet. Ky dokument duhet të jetë
lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave”;
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(ii) Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar prej operatorit ekonomik ankimues, u
konstatua se ky i fundit ka dorëzuar Vërtetim nga banka BKT mbi gjendjen
financiare me datë 01.04.2013;
(iii)Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni IV “Procedura”, pika IV.4 parashikohet se:
“Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 23.04.2013 - Ora: 10:00”;
(iv) Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 53, pika 3 ku parashikohet se: “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
dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues nuk e ka plotësuar pikën 2.2/b) të Kritereve të
Veçanta tё Kualifikimit, pasi vërtetimi bankar mbi gjendjen financiare i dorëzuar prej tij
nuk e përmbush afatin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

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 28, 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,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Proqual” sh.a. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje fadrome për
Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike.”, me fond limit 4.166.667 lekë (pa TVSH), i
zhvilluar nё datёn 23.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Relator: L. Pelinku

KRYETAR

LEALBA PELINKU
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