KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 162/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së për skualifikimin e
operatorit ekonomik “RO – AL” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-22047-01-212016, me objekt “Blerje pajisje ”, me fond limit 1.250.000
lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti
kontraktor Bashkia Polican.

Ankimues:

“RO – AL” sh.p.k.
Autostrada “Tiranë – Durrës”, Km. 8, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Bashkia Poliçan
Poliçan, Skrapar.

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 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
percaktuara 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 21.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura
e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-22047-01-21-2016, me objekt “Blerje
pajisje ”, me fond limit 1.250.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 04.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Bashkia Polican.
II.2. Në datën 04.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 05.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarrës, nëpërmjet sistemin e prokurimeve elektronike, mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
“Bolt” sh.p.k.
“Omega – CO” sh.p.k.
“Shaga” sh.p.k.
“Paera” sh.p.k.
“RO – AL” sh.p.k.
“Erald” sh.p.k.
“Esmeri – 2013” sh.p.k.

0,00 lekë (pa TVSH),
982.000,00 lekë (pa TVSH),
1.107.690,00 lekë (pa TVSH),
1.121.000,00 lekë (pa TVSH),
1.126.000,00 lekë (pa TVSH),
1.159.000,00 lekë (pa TVSH),
1.186.000,00 lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.4. Në datën 09.12.2015 opertaori ekonomik “RO – AL” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyen e skualifikimit të tij, e konkretisht
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“Operatori ekonomik ka paraqitur catalog/foto të mallrave për zërin 1, 7 dhe 8, por
rrezulton se zëri tavolinë zyre nuk është sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga
autoriteti kontraktor pasi, tavolina nuk ka në përbërje xham …”.
II.5. Në datën 10.02.2016 autoriteti kontraktor, nëpërmjet shërbimit postar, me anë të
shkresës nr. 290/4, mbritur pranë selisë së ankimuesit në datën 11.02.2016, i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik “RO – AL” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 03.03.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
278/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 443/2 prot., datë 01.03.2016, informacioni i
kërkuar mbi procedurën në fjalë të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “RO – AL” sh.p.k mbi arsyen e
skualifikimit të tij “Operatori ekonomik ka paraqitur catalog/foto të mallrave për zërin 1, 7
dhe 8, por rrezulton se zëri tavolinë zyre nuk është sipas specifikimeve teknike të kërkuara
nga autoriteti kontraktor pasi, tavolina nuk ka në përbërje xham …”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10, “Specifikimet teknike”, pika 8 është kërkuar:
“8. Tavolinë për zyrë pritje dhe takimesh.
Tavolina të jetë prej xhami, katrrore ose vezake dhe për 10 persona.”
III.1.2. Në dokumentet e tenderit, shtojca 11, “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit”, është
përcaktuar tabela e preventivit me zërat përkatëse ku në numrin 8 përcaktohet: “Tavolinë
xham për zyrë pritje – copë – 1;”
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “RO – AL”
sh.p.k. rezulton se, ky i fundit, ka dorëzuar “Katalog me mobiljet dhe artikujt e kërkuar”, ku
për mallrin nr. 8 “Tavolinë xham për zyrë pritje” është paraqitur një tavolinë drejtkëndore
për 10 persona, e harkuar në brinjët gjatësore pranë këndeve, me materjal
druri/MDF/melamin dhe me një pjesë prej xhami/pleksiglasi/materjal i ngurtë me ngjyrë të
bardhë/gri.
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III.1.4. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2 dhe
4 e Kapacitetit teknik përcaktohet shprehimisht: “Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
2. Katalogun e mallit ose fotografi të mallit për zërin 1, 7, 8 të preventivit të mallrave.
4. Mallrat, sipas zërave të preventivit që ofrohet në tender, do të verifikohet nëse
plotëson kushtet e deklaruara dhe sipas specifikimeve të përcaktuara në DST, në
kohën e marrjes në dorëzim nga ana e Komisionit të vlerësimit të ofertave. Në rastet e
konstatimit të mospërputhjes së specifikimeve teknike është kusht për skualifikimin e të
gjithë operatorëve që nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e vendosura në DST.”
III.1.5. Përsa i përket specifikimeve teknike në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike,
që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen,
duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e
prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave
duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë
punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet
krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për
funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u
dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin
e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave
apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.1.6. Në nenin 46, të LPP-së parashikohet 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.”
III.1.7. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së 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 dokumentat e
tenderit... .”
Specifikimet teknike përshkruajnë kërkesat e autoritetit kontraktor për objektin e prokurimit
me qëllim realizimin me sukses të tij. Specifikimet teknike hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e mallrave apo shërbimeve, si
dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e tyre, pra të
përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojne cilësinë e kërkuar. Operatorët ekonomikë ofertues marrin përsipër përmbushjen e
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tyre nëpërmjet deklaratave dhe dokumentacionit të dorëzuar në të cilin duhet të faktojnë
përputhshmërinë e specifikimeve të mallrave/shërbimeve të ofertuara prej tyre me ato të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në mënyrë që nga ana e këtij të fundit të mund të
kryhet me lehtësi e saktësi vlerësimi i mallrave apo shërbimeve të ofertuara nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, duke përzgjedhur atë ofertues i cili me informacionin e dorëzuar
garanton përputhshmërinë me specifikimet përkatëse të kërkuara në DT, e rrjedhimisht
realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.
III.1.8. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje
me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të vlefshme, kur
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
Referuar pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues “RO – AL” sh.p.k., mbi arsyen e
skualifikimit të tij, rezulton se kjo shoqëri, në katalogun dhe fotografitë e mallit për zërin 8
të preventivit të mallrave “Tavolinë xham për zyrë pritje”, nuk ka paraqitur një produkt/mall
në përputhje me kërkesat dhe specifikimet teknike të përcaktuara në Dokumentat e Tenderit,
ku përcaktohet qartë se tavolina e zyrës së pritjes dhe mbledhjeve, katrore ose vezake për 10
persona, duhet të jetë prej xhami.
Nga informacioni i sipërcituar rezulton se specifikimet teknike të produktit nr. 8 të paraqitur
prej ankimuesit, nuk përputhen me ato të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në DT. KPP
thekson faktin se në asnjë moment autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar një ndërthurrje
apo përbërje pjesore të konstruksionit të këtij artikulli (pjesërisht xham e pjesërisht dru apo
materjal tjetër), por ka shprehur qartë interesimin e tij për t’u furnizuar me një tavolinë për
zyrë pritje dhe takimesh, e cila të jetë prej xhami, katrrore ose vezake dhe për 10 persona.
Është detyrim i operatorëve ekonomikë që të paraqesin oferta ku të vërtetojnë me
dokumentacion përmbushjen e kritereve dhe specifikimeve teknike në përputhje me ato të
përcaktuara në DT.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “RO – AL” sh.p.k. nuk qendron.
III.3. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik ka konstatuar se, në datën 13.02.2016
autoriteti kontraktor, lidhur me procedurën në fjalë të prokurimit, ka publikuar Formularin e
Njoftimit të Fituesit me nr 139/11 prot., në datën 16.02.2016 ka nënshkruar me shoqërinë
“Esmeri – 2013” sh.p.k. Formularin e Kontratës me nr. 139/13 prot., i cili është publikuar në
Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 7, datë 22.02.2016.
III.3.1. Duke qenë se, në datën 09.02.2016 opertaori ekonomik “RO – AL” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, në datën 11.02.2016 ka marrë përgjigje prej
këtij të fundit dhe në datën 22.02.2016 ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar,
neni 63, pika 6, në të cilin përcaktohet se “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën
brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund
të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij
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neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi
është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet
detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”, Komisioni gjykon se ky veprim i autoritetit
kontraktor është kryer në shkelje të këtij ligji, pasi autoriteti kontraktor duhet të respektonte
afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues për të vijuar me
ankimimin pranë KPP.
Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor, i cili nuk ka
respektuar përfundimin e afatit të ankimimit, si një e drejtë ligjore e operatorit ekonomik
ankimues “RO – AL” sh.p.k. por, duke qenë se ankimuesi, edhe pas ankimit në KPP, nuk
ariti të ndryshojë gjendjen faktike dhe juridike të tij, duke ngelur i skualifikuar, gjykon se
avancimi nga ana e autoritetit kontraktor me hapat e mëtejshëm të kësaj procedure
prokurimi nuk kanë sjëllë asnjë pasojë që të cënojë interesin e ndonjë operatori ekonomik
pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.

Sa 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “RO – AL” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-22047-01-21-2016, me
objekt “Blerje pajisje ”, me fond limit 1.250.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
04.02.2016, nga autoriteti kontraktor Bashkia Polican.
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. 278 Protokolli; Datë 22.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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