KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 10/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.01.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “4 A-M” shpk të paraqitur në
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:“Rikonstruksion i
dhomës së serverave dhe rrjetit kompjuterik dhe telefonik”, me fond limit
30 786 493 (tridhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e
katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.12.2014
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Ankimues:

Advanced Business Solutions- ABS sh.p.k
Adresa: Rr;”Lek Dukagjini”,H.1 nr.19 Tiranë

Palë e ankimuar:

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Adresa: Rruga e Kavajës, Nr. 1001 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. 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.
Faqe 1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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. Ankimuesi 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 03.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: :“Rikonstruksion i
dhomës së serverave dhe rrjetit kompjuterik dhe telefonik”, me fond limit 30 786 493 (tridhjetë
milion e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.
II.1.1. Në datën 15.12.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e sipërcituar, në të
cilën kanë paraqitur ofertë operatorët ekonomikë si më poshtë;
“4 A-M”
“ABS dhe R&T”

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

25 548 050 lekë pa tvsh
25 650 000 lekë pa tvsh

kualifikuar
kualifikuar

II.1.2. Në datë 19.12.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve, vlerësimin e ofertave së paraqitura, nga ku operatori ekonomik “Advanced
Business Solutions- ABS” sh.p.k rezulton i kualifikuar dhe i renditur në vend të dytë.

Faqe 2

II.2. Në datë 22.12.2014 operatori ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS ” shpk ka
paraqitur pranë autoritetit kontraktor formularin e ankesës, ku kërkon skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “4 A-M” shpk i renditur në vend të parë me pretendimet se;
-Nuk ka autorizim prodhuesi për switcht-e kërkuar në pikën 2.3.13 të kritereve për kualifikim.
- Nuk ka autorizim prodhuesi për central telefonik të kërkuar në pikën 2.3.13 të kritereve për
kualifikim.
-Nuk ka asnjë nga katër inxhinjerët e kërkuar në pikën 2.3.6 të kritereve për kualifikim.Në
kushtet e deklarimit të fakteve të rreme për qëllime kualifikimi.
-Nuk ka asnjë dokument si skicime, planimetri të objektit, specifikime teknike të matërjaleve
konform shtojcës 11 të dst-ve për pajisjet UPS, Rak, PDU, CCTV etje.
Nuk plotëson as 31% të kapacitetit teknik të kërkuar për sistemin telefonik(max 80 numra nga
260 të kërkuar).
II.2.1. Me shkresë nr. 6572/1 prot datë 24.12.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin dhe i sqaron se;
“Për sa i përket pikës 1, ju bëjmë me dije se operatori ekonomik 4-AM në zbatim të pikës 2.3.13
të kritereve të veçanta të kualifikimit ka paraqitur kataloget e pajisjeve, çertifikatat ISO dhe
autorizimet e prodhuesit dhe rishitesve për produktet e ofruara. Në këto kushte autoriteti
kontraktor e konsideron të përmbushur këtë detyrim nga ana e operatorit ekonomik 4-AM.
Për sa i përket pikës 2, ju bëjmë me dije se operatori ekonomik ka paraqitur katalog të produktit
me të cilin ka ofruar zgjidhjen dhe kjo nuk do të thotë që nuk plotëson kërkesat e kërkuara, pasi
mund të jetë pjesë e zgjidhjes duke integruar 4 në 1 dhe kjo nuk mund të paragjykohet nga ana e
Autoritetit Kontraktor. Lidhur me pretendimin tuaj se ka ndryshime në çmim, ju garantojmë se
në asnjë rast nuk do të tolerohet nga ana e autoritetit kontraktor asnjë operator ekonomik i cili
nuk do të përmbushë gjithë kërkesat gjatë realizimit të punimeve të planifikuara dhe të pranuara
nga operatori ekonomik fitues.
Per sa i përket pikës 3, ju bëjmë me dije se Shtojca 11 e dokumentave të tenderit, siç mund ta
vëreni me vëmendje është një shtojcë që plotesohet nga Autoriteti Kontraktor dhe
dokumentacioni pjesë e saj (projekti dhe relacioni) është hedhur në sistem si pjese e
dokumentave të tenderit.
Përsa i përket pikës 4, ju bëjmë me dije se operatorit ekonomik 4-AM ka paraqitur
dokumentacionin e kërkuar.
Përsa i përket pikës 5, ju bëjmë me dije se nga shqyrtimi i dokumentacionit për gjithë periudhën
e kërkuar operatori ekonomik 4-AM, jo vetëm ploteson kriterin për inxhinieret e kërkuar por i ka
me tepericë në stafin e vet”.
II.3. Më datë 31.12.2014 operatori ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” shpk ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin
kontraktor.

Faqe 3

II.4 Më datë 14.01.2015, autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka
paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit në fjalë.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëlidhur,
Arsyeton:
III.1. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business SolutionsABS”, se operatori ekonomik “4-AM” shpk nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi për switch-e
dhe për central telefonik të kërkuar në pikën 2.3.13 të kritereve për kualifikim si dhe katalogu i
paraqitur për sitemin telefonik nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara ne relacionin teknik
, Komisioni vëren se;
III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 10, pika 2.3.13 është përcaktuar;
Të paraqitet Autorizimi i prodhuesit, çertfikata ISO e cilësisë së pajisjes dhe katalogët përkatës
minimalisht për pajisjet e mëposhtme:
Centralin Telefonik, Switchet [.......]
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit operatori ekonomik “4-AM” shpk, rezulton se në
përmbushje të kriterit të sipërpërmendur ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë;
-Çertifikatë ISO 9001:2008 për aktivitetet; projektim, zhvillim dhe servis Ethernet Swich, Router,
Ethernet adaptor, Produkte ADSL, Wireless adaptor,Media convertër pajisje aksesi për fibër
optike..
-Autorizim ku përcaktohet se, për procedurën e prokurimit në fjalë, nëse shpallet fitues operatori
“4-AM” shpk, do të furnizohet me pajisjet e kërkuara të cilat do të jënë të prodhuara nga
“Netis”
-Katalogë për artikujt switch-e
Çertifikatë ISO 9001:2008 për aktivitetet; prodhimin shitjen dhe shërbime teknike të pajisjeve të
telekomit, central telefonik, sisteme interkompi për apartamente, rregullator për portën për
telefonat celular.
-Autorizim ku përcaktohet se, për procedurën e prokurimit në fjalë, nëse shpallet fitues operatori
“4-AM” shpk, do të furnizohet me pajisjet e kërkuara të cilat do të jenë të sipas standarteve të
kërkuara
-Katalogë për pajisjet telefonike

Faqe 4

III.1.3 Në relacionin teknik të hartuar nga autoriteti kontraktor nuk janë përcaktuar parametra në
lidhje me pajisjet e telefonisë që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
III.1.4 Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht: “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”;
Ndersa në nenin 53 të pika 3 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, 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.”
III.1.5. Në shkronjën (ç), pika 4 e Kreut V të VKM-së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik” i ndryshuar përcaktohet se: “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni
verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin
kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, apo që
nuk janë me çmim anomalisht të ulët, sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit
publik.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Sa më sipër, operatori ekonomik “4 A-M” shpk ka paraqitur dokumentacion nëpërmjet të cilave
demonstrohet kapaciteti teknik të cilat provojnë se operatori ekonomik disponon kapacitetet e
nevojshme dhe të mjaftueshme për përmbushjen me sukses të kontratës.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të theksojë rolin e posaçëm
që ka autoriteti kontraktor, 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 punëve dhe furnizimeve objekt kontrate është
e njëjtë me cilësinë 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 nenit 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
Faqe 5

Rrjedhimisht, bazuar në këtë arsyetim, rezulton se pretendimet e operatorit ekonomik ankimues
“Advanced Business Solutions- ABS” nuk qëndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business SolutionsABS”, se operatori ekonomik “4-AM” shpk nuk ka asnjë nga katër inxhinjerët e kërkuar në
pikën 2.3.6 të kritereve për kualifikim, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se;
III.2.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 10, pika 2.3.13 është përcaktuar;
Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre të punësuar të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV dhe të figurojnë në listepagesa për periudhën Janar
2013-Shtator 2014: 2 (dy) Inxhinier elektrik : 1(një) Inxhinier elektronik : 1(një) Inxhinier
telekomunikacioni.
III.2.2 Nga verifikimi i dokumentacionit operatori ekonomik “4-AM” shpk, rezulton se në
përmbushje të kriterit të sipërpërmendur ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë;
-

Diplomë Bachelor dhe Diplomë Master i shkencave për inxhinier elektronik për Z.D të
shoqëruar me kontratë pune dhe CV.
Diplomë Bachelor dhe Diplomë Master i shkencave për inxhinier elektronik për F.T të
shoqëruar me kontratë pune dhe CV.
Diplomë Bachelor dhe Diplomë Master i shkencave për inxhinier elektrike për K.G të
shoqëruar me kontratë pune dhe CV.
Diplomë Bachelor dhe Diplomë Master i shkencave për inxhinier elektrike për E.J të
shoqëruar me kontratë pune dhe CV.
Diplomë Bachelor në inxhinieri elektrike për B.A të shoqëruar me kontratë pune dhe CV.
Diplomë Bachelor në inxhinieri telekomunikacioni për H.M të shoqëruar me kontratë
pune dhe CV.
Listepagesat për periudhën Janar 2013 - Shtator 2014 në të cilat rezulton se të gjithë
inxhinjerët për të cilët është paraqitur dokumentacion figurojnë se iu janë paguar
kontributet e sigurimeve shendetësore dhe shoqërore për periudhën e kërkuar në kriteret
për kualifikim.

III.2.3 Në nenin 53 të pika 3 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, 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.”

Faqe 6

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “4 A-M” shpk me
dokumentacionin e dorëzuar vërteton se i plotëson kriteret për kualifikim të vendosura nga
autoriteti kontraktor në shtojcën 10, kapaciteti teknik pika 2.3.13 e dokumentave standarte të
tenderit. Me dokumentacionin e dorëzuar vërtetohet se ky operator ekonomik disponon
kapacitetet teknike në lidhje me disponimin e personelit sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.

Rrjedhimisht, bazuar në këtë arsyetim, rezulton se pretendimet e operatorit ekonomik ankimues
“Advanced Business Solutions- ABS” nuk qëndrojnë.
III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business SolutionsABS”, se operatori ekonomik “4-AM” shpk nuk ka asnjë dokument si skicime, planimetri të
objektit, specifikime teknike të matrjaleve konform shtojcës 11 të dst-ve për pajisjet UPS, Rak,
PDU, CCTV etje., Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se;

III.2.1 Nga verifikimi i dokumentave standarte të tenderit, rezultoi se shtojca 11, është një
shtojcë e cila plotësohet nga autoriteti kontraktor ku përcaktohen specifikimet teknike, projekti,
të mallravve/ punëve të cilat autoriteti kërkon të prokurojë. Gjithashtu, nga autoriteti kontraktor
nuk janë kërkuar në dst të paraqiten planimetri të objektit, specifikime teknike të matërjaleve për
pajisjet UPS, Rak,etje sikundër pretendon operatori ekonomik ankimues.
III.1.4 Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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... .”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, shtojca 11 e dokumentave standarte të tenderit
përmban detyrimin të plotësohet nga autoriteti kontraktor mënyrë të tillë që të shprehin qartë
kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e mallrave, punëve, kushteve dhe të materialeve, që
do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera, që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit objekt
kontrate, pra përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse,
që garantojne cilësinë e kërkuar dhe nuk janë të detyrueshme të paraqiten nga operatorët
ekonomik. Përmbushja e specifikimeve teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit provohen
nëpërmjet dorëzimit të shtojcës 5 ”Deklaratë për përmbushjen e specifikimeve teknike”.

Faqe 7

Sa më sipër operatori ekonomik “4 A-M” shpk vërtetonë se me dokumentacionin e paraqitur
është konform kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike dhe dokumentave standarte të
tenderit.
Bazuar në këtë gjykim rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Advanced
Business Solutions- ABS” shpk nuk qëndron.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Advanced Business
Solutions- ABS” sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i dhomës së serverave dhe rrjetit kompjuterik dhe telefonik”, me fond
limit 30 786 493 (tridhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e
nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
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. 1978 Prot. Datë 31.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Faqe 8

