KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 353/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Shuaden”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Furnizim vendosje e një elektropompe vaji dhe një
gjeneratori saldimi në veprën e marrjes HEC Fierzë”, me
fond limit 27.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn
16.04.2015,
nga
autoriteti
kontraktor,
Korporata
Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a. Gjithashtu ngrihen
pretendime edhe për operatorin ekonomik “Novamat” sh.p.k.

Ankimues:

“Shuaden ” sh.p.k
Lagja e Re, Patos
Fier

Autoriteti kontraktor:

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a

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”, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, 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, 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 20.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Furnizim vendosje e një elektropompe vaji dhe një gjeneratori saldimi
në veprën e marrjes HEC Fierzë”, me fond limit 27.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё
datёn 16.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a.
II.2. Në datën 16.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 30.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Album 1 & Shans Invest
Shuaden
Novamat

16.400.000 lekë, skualifikohet
22.800.000 lekë, skualifikohet
23.000.000 lekë, kualifikohet
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Operatori ekonomik “Shuaden ” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
Malli që ky operator ofron (tranformator saldimi), nuk i plotëson specifikimet teknike të
Dokumentave të Tenderit. Ky operator ka paraqitur transformator saldimi dhe jo gjenerator
saldimi siç e kërkon dhe i nevojitet autoritetit kontraktor. Oferta e tij për transformator bie
ndesh me specifikimet teknike për gjenerator saldimi. Nuk plotëson specifikimet teknike
[…].
II.4. Në datën 05.05.2015 operatori ekonomik “Shuaden ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
II.5. Nё datёn 13.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 19.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 26.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
932/2 prot, shkresa nr. 4730/1 prot, datë 26.05.2015 e autoritetit kontraktor me objekt:
“Informacion mbi hapjen dhe vlerësimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizim
vendosje e një elektropompe vaji dhe një gjeneratori saldimi në veprën e marrjes HEC
Fierzë”, zhvilluar në datën 16.04.2015”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës
së prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Shuaden ” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Shuaden ” sh.p.k, sipas së
cilës ky operator ka paraqitur transformator saldimi dhe jo gjenerator saldimi siç e kërkon
dhe i nevojitet autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1,
gërma “b” nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojcës 6 .
Shtojca 6 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”e dokumentave të tenderit,
shtojcë e cila duhet të plotësohet nga operatorët ekonomikë,kërkon që operatori ekonomik,
3

pjesëmarrës në procedurën e prokurimit përkatës të deklarojë se përmbush të gjitha
specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërteton këtë më
certifikata e dokumenta (nëse kërkohet nga autoriteti kontraktor), të dorëzuara bashkë me
këtë certifikatë.
Gjithashtu në kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 2, “Kapaciteti teknk”, gërmat “b”, “c”,
“d” dhe “e”, është kërkuar shprehimisht si më poshtë:
b. “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi per mallrat
objekt prokurimi. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si:
telefon, fax, e-mail, ëebsite kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast
verifikimi nga ana e tij.
c. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Certifikaten qe verteton qe sistemi i
menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve te jete sipas standartit ISO
9001:2008
d. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Certifikaten e tij ISO14001 dhe OHSAS
18001.
e. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit / prodhuesve ne
gjuhen angleze ku te jene paraqitur te dhenat teknike per mallin objekt prokurimi.
Katalogu te jete i verifikueshem ne ëebsit-in e prodhuesit.”
III.1.2. Sipas Shtojcës 10 “Specifikimet teknike”, treguesit e kërkuar nga autoriteti
kontraktor janë si më poshtë:
I. Elektropompë vaji
Pompa
PN = 200kg/cm²
DN = 80 mm
Q = 200l/min
n = 960 rrot/min
Klasa e izolacionit -F-

Motorri
N = 90 kë
Un =380V
CosØ = 0,83
n = 960 rrot/min

II. Gjenerator Saldimi
Tension Un = 380V
Rrymë e vazhduar në dalje
I = 600 – 700
Elektropompa është e montuar në sistemin hidraulik në vepren e marrjes dhe përdoret për
manovrimin e portave të punës së agregatëve.
Motorri lidhet në ushqimin e impiantit elektrik tek paneli në kuoten 299m.
Kjo pajisje duhet të plotësojë të gjitha kërkesat teknike sipas standarteve ndërkombëtare.
Të jetë i pajisur me katalogë mirëmbajtje dhe shfrytëzimi.
Garancia teknike të jetë 2 vjet nga vënia në punë.
Afati i lëvrimit 6 muaj
Gjeneratori duhet të jetë i pajisur me reostat portativ për komandim në distancë, të ketë rrota
për lëvizje.
Ky gjenerator saldimi përdoret për saldime në rrotat e punës, për punime në gjenerator etj.

4

Kontrakruesi pervec furnizimit te elektropompës do te realizoje edhe vendosjen e saj ndaj
eshte e domosdoshme të realizoje nje inspektim në sistemin hidraulik në vepren e marrjes në
HEC Fierzë dhe të saktësoje në vënd mënyrën e montimit të elektropompës në bazament
dhe me tubacionet ekzistues të sistemit dhe pershtatjen me skemat elektrike ekzistuese per
te garantuar funksionimin normal të saj.
III.1.3. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues,
rezultoi se ky i fundit ka paraqitur :
1. Autorizim prodhuesi nga kompania “F.I.M.E.R” s.p.a për promocionin e shitjeve të
makinerive dhe aksesorëve të saldimit , të prodhuar nga F.I.M.E.R s.p.a, në territorin e
Shqipërisë, deri në fund të Korrikut 2016 [...].
2. Certifikatë ISO 9001:2008, në emër të kompanisë F.I.M.E.R s.p.a, për:
“Projektimin, prodhimin dhe asistencë të aparateve të saldimit dhe gjeneratorëve për
prerjen e plazmës, sistemeve të ajrit të kondicionuar dhe konvertuesit fotovoltaik.
3. Certifikaten ISO 14001 dhe OHSAS 1800, në emër të shoqërisë “Shuaden” sh.p.k, për
aktivitetet e mëposhtme:
“Furnizime, vendosje, montime të pajisjeve të ndryshme.”
4. Katalogun e prodhuesit F.I.M.E.R s.p.a në gjuhën angleze, ku janë paraqitur të dhënat
teknike për mallin objekt prokurimi (gjenerator).
5. Deklaratë e shoqërisë “Shuaden” sh.p.k mbi përmbushjen e specifikimeve teknike,
sipas pikës 1, gërma “b” të kritereve të vecanta të kualifikimit dhe Shtojcës 6 të
dokumentave të tenderit.
III.1.3. Në nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht: “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”.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm thuhet: “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.” Ndërsa
referuar nenit 53, pika 3 përcaktohet 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.”
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Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen
si të papranueshme.
Në rastin konkret Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton që malli i ofruar nga O.E.
(bazuar në dokumentacion e ngarkuar në portalin elektronik nga O.E.), përmbush
treguesit e kërkuar nga autoriteti kontraktor në “Specifikimet teknike” dhe më saktë
treguesit për (i) Tension Un = 380V dhe (ii) I = 600 – 700.
Gjithashtu referuar arsyeve të skualifikimit të A.K, se “Malli që ky operator ofron
(tranformator saldimi), nuk i plotëson specifikimet teknike të Dokumentave të Tenderit. Ky
operator ka paraqitur transformator saldimi dhe jo gjenerator saldimi siç e kërkon dhe i
nevojitet autoritetit kontraktor. Oferta e tij për transformator bie ndesh me specifikimet
teknike për gjenerator saldimi. Nuk plotëson specifikimet teknike […]”, si dhe referuar
kritereve të veçanta të vendosura ne D.T., autoriteti kontraktor duhet të vlerësojë bazuar
mbi ato kërkesa të përcaktuara në DT dhe jo “a priori” mbi faktin nëse ky produkt ka
emërtimin ndryshe nga sa ka qenë menduar (por jo shprehur ne DT) në momentin e
planifikimit të këtij prokurimi. Po ashtu vërehet se O.E. ka paraqitur Deklaratë mbi
përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas pikës 1, gërma “b” të kritereve të vecanta të
kualifikimit dhe Shtojcës 6 të dokumentave të tenderit.
Për rrjedhojë dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Shuaden” sh.p.k, për
pajisjen gjenerator saldimi, është i plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit
kontraktor cituar si më sipër.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin
e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të
kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht
autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse
cilësia e mallit dhe angazhimet e ofruara do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe angazhimet e
premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër
cituar.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e shoqërisë ankimuese për operatorin ekonomik
“Novamat” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka
ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund
ta kundërshtojë vendimin.”
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Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues kualifikohet në procedurën në fjalë të
prokurimit, në bazë të arsyetimit të mësipërm (pika III.1 e arsyetimit), pra trajtimi i
pretendimeve të ankimuesit në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në
procedurë, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar pretendimi mbi
kualifikimin e tij. Rrjedhimisht, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e
real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë
prokurimi.
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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shuaden ” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Furnizim vendosje e një
elektropompe vaji dhe një gjeneratori saldimi në veprën e marrjes HEC Fierzë”, me
fond limit 27.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 16.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Shuaden” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtё operator.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Shuaden” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 932 Protokolli,
Datë 19.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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