KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 4./2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro

Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Ardeno” shpk, paraqitur
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: ”Mobilimi
i zyrave të Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore Tiranë”, me fond limit 8
000 000 (tetë milion ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 09.12.2014 nga
autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve Shoqerore.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.

Ankimues:

“Ardeno” sh.p.k
Adresa: Mëzës, Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Adresa: Rruga e Durrësit Nr.83 Tiranë

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi pretendimet e
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Faqe 1

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 27.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve
Shoqërore, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: ”Mobilimi i zyrave të
Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore Tiranë”, me fond limit 8 000 000 (tetë milion) lekë pa tvsh.
II.1.1. Në datën 09.12.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e sipërcituar në të
cilën kanë paraqitur ofertë operatorët ekonomikë ,
1.
2.
3.
4.
5.

M-Lezha
Ardeno
Emco
Erzeni/sh
Erald/K

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

5 409 000 lekë pa tvsh, skualifikuar
5 894 140 lekë pa tvsh, skualifikuar
6 486 280 lekë pa tvsh, skualifikuar
7 757 000 lekë pa tvsh, kualifikuar
7 913 500 lekë pa tvsh, kualifikuar

II.1.2. Në datë 15.12.2014, operatori ekonomik “Ardeno” shpk është njoftuar nëpërmjet sistemit
elektronik për skualifikimin e ofertës së tij me arsyet e mëposhtëme:
“1. Nuk ka paraqitur mostrat e mobiljeve të kërkuara në datën dhe orën e hapjes së ofertave
bazuar në pikën 6 tek “Kapaciteti Teknik” në Kriteret e Veçanta Kualifikuese të përcaktuara në
DST.
2. Nuk ploteson pikën 2 tek kriteret e përgjithshme të kualifikimit pasi vërtetimi Nr.86296, datë
26.11.2014 i lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tiranes rezulton se operaqtori ka
detyrime në vlerën 2,350,857 lekë”
II.2. Në datë 19.12.2014 operatori ekonomik “Ardeno” shpk ka paraqitur pranë autoritetit
kontraktor formularin e ankesës, ku kundërshton vendimin e Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave si të pa mbështetur dhe në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
Faqe 2

II.2.1. Me shkresë nr.8664/3 prot datë 23.12.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke refuzuar ankimimin.
II.3. Më datë 26.12.2014 operatori ekonomik “Ardeno” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se;
“Pasi kemi hedhur dokumentacionin ligjor të kërkuar në portalin elektronik, jemi paraqitur
pranë autoritetit kontraktor me mostrat e matërjaleve siç janë kërkuar në dokumentat e tenderit,
rreth ores 10.40, përpara se të mbyllej afati për pranimin e ofertave. Rreth orës 11.20 janë
hapur ofertat ekonomike të paraqitura dhe me pas njëri nga përfaqësuesit e A.K doli jashtë për
të parë mostrat e paraqitura. Po ky përfaqësues nuk pranoi të merrte në administrim mostrat e
paraqitura nga ana jonë me pretendimin se nuk janë paraqitur në afat. Theksojmë se nuk janë
verifikuar edhe mostrat e paraqitura edhe nga disa operatorë të tjerë.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit në lidhje me detyrimet në organet tatimore, sqarojmë
se shlyerja e detyrimit sipas vërtetimit të paraqitu do të behet sipas marrëveshjes midis shoqërisë
tonë dhe Drejtorisë së Tatimeve. Kjo arsye skualifikimi nuk ka bazë ligjore pasi vertetimi është i
vlefshëm për çdo procedurë tjetër përveç kryerjes së veprimeve në QKR. Për sa më sipër
kërkojmë rivlersimin e procedurës dhe kualifikimin e operatorit ekonomik “Ardeno” shpk ”.
II.4. Në datë 06.01.2015 autoriteti kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit ku shprehet se;
Operatori ekonomik “Ardeno” shpk është skualifikuar nga procedura e prokurimit pasi nuk
ploteson pikën 2 tek kriteret e përgjithshme të kualifikimit pasi nga vërtetimi Nr.86296, datë
26.11.2014 i lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tiranes rezulton se ky operaqtor ka
detyrime si dhe nuk ka paraqitur mostrat e mobiljeve të kërkuara në datën dhe orën e hapjes së
ofertave bazuar në pikën 6 tek “Kapaciteti Teknik” në Kriteret e Veçanta Kualifikuese të
përcaktuara në DST.
Bashkëlidhur është paraqitur një fotografi nga kamerat e sigurisë së autoritetit kontraktor ku
automjeti i operatorit ekonomik “Ardeno” shpk duke hyrë në ambjentet e ISSH-së në orën 11.26
të datës 09.12.2014.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Ardeno” shpk se “nuk plotëson
pikën 2 tek kriteret e përgjithshme të kualifikimit pasi nga vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore e Tiranes rezulton se ky operaqtor ka detyrime të pa shlyera”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 6 kriteret e veçanta për kualifikim, pika 2
kriteret e përgjithshme është përcaktuar: “Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): ka
Faqe 3

plotësuar detyrimet fiskale, ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , të lëshuar
nga Administrata Tatimore”.
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në këtë procedurë prokurimi rezultoi se
operatori ekonomik “Ardeno” shpk ka paraqitur vërtetimin Nr.86296, datë 26.11.2014 të lëshuar
nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tiranes ku përcaktohet së ky operator nuk ka detyrime
tatimore në TVSH, tatim fitim, kontribute shoqërore dhe shëndetësore dhe Tap, por ka detyrime
jashtë sistemit (kontabilitet) në vlerën 2 350 857 lekë për të cilën ka lidhur aktmarveshje për
likujdim me këste nr.7852 prot datë 24.10.2014.
III.1.3 Në nenin 6 pika 3 e ligjit Nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar, përcaktohet se;
Detyrimi tatimor përfshin tatimin, kamatëvonesat, si dhe gjobat, për rastet e parashikuara nga ky ligj

III.1.4 Në nenin 45, pika 2 e gërma “d” dhe (dh) e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Çdo kandidat ose ofertues
përjashtohet nga pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, në rastet ;
d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje
me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës;
dh) nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar
ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës”
III.1.5 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...”;
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues “Ardeno”
shpk me dokumentatcionin e dorëzuar nuk plotëson kërkesat për kualifikim, shtojca 6, pika 2
kriteret e përgjithshme, pasi rezulton me detyrime të pa shlyera në administratën tatimore.
Autoriteti kontraktor në vlerësimin e kësaj oferte ka vepruar në përputhje të shkronjës (ç), pika 4
e Kreut V të VKM-së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar
përcaktohet se: 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,
Sa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Ardeno” shpk nuk qëndron.
III.2 Në lidhje me pretendimin e tjetër operatorit ekonomik “Ardeno” sh.p.k, Komisioni i
Faqe 4

Prokurimit Publik, gjykon se duke qenë se ky operator ekonomik mbetet i skualifikuar sipas
arsyetimit të mësipërm, trajtimi i këtij pretendimi nuk ka ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që
nuk i është pranuar pretendimi i parë, ndaj edhe nuk do të merret në shqyrtim, për ekonomi të
procedurës administrative.
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 “Ardeno” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt ”Mobilimi i zyrave të
Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore Tiranë”, me fond limit 8 000 000 (tetë milion ) lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 09.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve
Shoqerore.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit
3. Palët kanë të drejtë që, kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, tё bëjnё padi
për shqyrtim të mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1966. protokolli , Datë 26.12.2014
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Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro
Kryetar
Gentian Këri
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Faqe 5

