KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 634/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Spiro Kuro
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Në mbledhjen e datës 18.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të KVO-së të datës 19.11.2014 mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Fastech” sh.p.k., nga procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: Loti VI. “Blerje kompjuter, desktop,
Workstation, laptop”, me fond limit 116.866.699 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 06.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.

Ankimues:

“Fastech” sh.p.k.
Rruga “Brigada e VIII”, Nd. 8, H. 1, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Ministria e Punëve të Brendëshme
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Spiro Kuro, z. Gentian Këri, z.
Leonard Gremshi, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur
nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I

1

Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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, i cili e ka
refuzuar atë, 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 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 14.10.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: Loti VI. “Blerje kompjuter, desktop, ëorkstation,
laptop”, me fond limit 116.866.699 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 06.11.2014 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.
II.2. Në datën 06.11.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 19.11.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Fastech” sh.p.k.,
“BNT Elektronic’s” sh.p.k.
“Infosoft Systems” sh.p.k.,
“C.C.S.” sh.p.k.

me ofertë 98.623.280 Lekë (pa TVSH),
me ofertë 101.268.344 Lekë (pa TVSH),
me ofertë 102.228.525 Lekë (pa TVSH),
me ofertë 108.384.990 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

II.4. Në datën 19.11.2014, operatori ekonomik ankimues “Fastech” sh.p.k. u njoh me arsyet e
skualifikimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe konkretisht:
1. Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 2.2 të kapacitetit teknik, furnizime të ngjashme të
realizuara gjatë 3 viteve të fundit financiare, si është kërkuar në Dokumentet Standarte të
tenderit;
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2. Nuk ka paraqitur grafikun e lëvrimit si dhe tabelat sipas autoriteteve kontraktore, si është
kërkuar në Dokumentet Standarte të tenderit;
II.5. Në datën 21.11.2014, operatori ekonomik ankimues “Fastech” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij dhe konkretisht:
“

a.

Lidhur me pikën e parë sqarojmë se, vlera e fondit limit është 116.866.699 lekë dhe në
pikën 2.2 të furnizimet e ngjashme është kërkuar të ketë kontrata të ngjashme në masën
30%, që i bie 35.060.000 Lekë. Ndërkohë ne kemi bashkëngjitur në dokumentat e tenderit
6 Kontrata të ngjashme dhe me vërtetim zbatimi, me vlerën e tyre 37.596.000 Lekë. Të
gjitha këto kontrata kanë produkte dhe shërbime IT, të cilat tregojnë më së miri që
Fastech është një kompani që ka mbi 16 vite në tregun shqipëtar dhe që mund të
përmbushë të gjitha kërkesat e Autoritetit për furnizimin me paisjet e kërkuara;
b.

l
lidhur me pikën e dytë sqarojmë se, në bazë të Dokumentave Standarte të Tenderit
shprehet shumë qartë që që shtojca Numër 10, e cila përmban Grafikun e Shpërndarjes
dhe Lëvrimit, shënohet shprehimisht që duhet të plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe
jo nga Operatori Ekonomik. Nuk ka asnjë kriter në shtojcën nr. 7, as në kriteret e
përgjithshme dhe as në kriteret e veçanta, ku të kërkohet plotësimi i kësaj pike për
grafikun e lëvrimit dhe tabelat e shbërndarjes. Ky arsyetim për skualifikim bie ndesh me
Ligjin e prokurimit, neni 55, kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, pika 2: “Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”. Sqarojmë se
Fastech sh.p.k., me ofertën e vet, çmimet dhe sasitë që kërkohen për çdo autoritet
kontraktor, është brenda çdo buxheti të autoriteteve dhe kjo është shumë lehtë e
verifikueshme.

II.6. Në datën 25.11.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1178/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e tij me arsyetimin se:
a. Në lidhje me pikën e parë, në kontratat e ngjashme të paraqitura nga ana juaj rezulton se
tre prej tyre janë të lidhura në vitin 2014 dhe si rrjedhojë këto kontrata nuk mund të
pranohen pasi, në shtojcën 7, Kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të
pranimit/kualifikimit, në pikën 1 të Kapacitetit Teknik ku përcaktohet se: “Furnizime të
ngjashme të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare, në një vlerë prej 30% të
vlerës së fondit që prokurohet. Nëse operatori ekonomik konkuron për lote të veçanta,
vlera e furnizimeve të ngjashme gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare të jetë sa 30% e
fondit limit të lotit që oferton....”. Janë kërkuar kontrata të ngjashme për tre vitet e fundit
financiare, vite financiare ushtrimore të mbyllura, pra 2011, 2012, 2013. Ndërsa në
lidhje me kontratat e tjera që janë pranuar nuk përmbushin vlerën e kërkuar, 30% të
fondit limit të lotit që oferton;
b. Në lidhje me pikën e dytë sqarojmë se nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur
rezulton se ju si operator ekonomik keni paraqitur shtojcën 1, formularin e ofertës për
Lotin VI “Blerje kompjuter, desktop, ëorkstation, laptop” për sasinë totale të mallit që
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kërkohet dhe nuk keni plotësuar tabelat e veçanta për çdo autoritet kontraktor. Në
Shtojcën 7, Kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit/kualifikimit është bërë
shënimi ... “Operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë ofertat e tyre, duke patur parasysh
nevojat sasiore dhe fontet limit për çdo autoritet kontraktor të përcaktuara në tabelat
bashkëlidhur dokumentave standarte të tenderit. Tejkalimi i fondit për çdo autoritet
kontraktor është kusht skualifikues...
Nga sa mësipër, rezulton se në shënim është shprehur qartë që plotësimi i tabelave të
veçanta për çdo autoritet kontraktor është detyrues pasi, kjo procedurë është procedurë e
përqëndruar, ku lidhen kontrata të veçanta për çdo autoritet kontraktor pjesëmarrës. Çdo
autoritet kontraktor ka një fond limit të përcaktuar, në momentin e tejkalimit të këtij
fondi, operatori ekonomik skualifikohet;
II.7. Në datën 02.12.2014 operatori ekonomik ankimues “Fastech” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.8. Në datën 04.12.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton;
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Fastech” sh.p.k. se ky i fundit nuk
ka paraqitur grafikun e lëvrimit si dhe tabelat sipas autoriteteve kontraktore, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 7 është përcaktuar ;
-Operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë ofertat e tyre duke patur parasysh nevojat sasiore dhe
fondet limit për çdo autoritet kontraktor, të përcaktuara në tabelat bashkëlidhur dokumentave
standarte të tenderit. Tejkalimi i fondit për çdo autoritet kontraktor është kusht skualifikues,
çmimi duhet të jetë i njëjte për artikuj të njëjtë.
Në shtojcën 10 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit”, janë përcaktuar nga autoriteti kontraktor (organi
qëndror blerës) tabela e përgjithshme për lotin VI: “Blerje kompjuter, desktop, Workstation,
laptop” e cila përmban përshkrimin e mallrave dhe sasitë totale të këtyre mallrave, gjithashtu
janë dhenë tabelat me përshkrimin e mallrave dhe sasitë përkatëse të ndara sipas autoriteteve
kontraktore.
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III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej operatorit ekonomik “Fastech” sh.p.k.,
u konstatua se ;
Është paraqitur Shtojca 1 “Formulari i Ofertës” ku janë përcaktuar:
Çmimi total i ofertës me dhe pa tvsh si dhe tabela përmbledhëse e cila i referohet Lotit VI:
“Blerje kompjuter, desktop, Workstation, laptop”
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës nuk janë paraqitur tabelat e plotësuara të ndara
sipas autoriteteve kontraktore siç është kërkuar nga autoriteti kontraktor në dst.
III.1.2 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.1.3 Në VKM-në nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu
III, pika 2, shkronja ç) përcaktohet se:
“Formulari i ofertës. Ky formular përmban vlerën e ofertës. Formularit të ofertës i bashkëlidhet
një listë e hollësishme çmimesh, që përbëjnë çmimin e plotë.”
Gjithashtu në Dokumentat Standarte të Tenderit,“Udhëzime për operatorët ekonomikë”,
“Hartimi i ofertës“, pika 2.1. parashikohet se: 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.
Organi qëndror blerës (Ministria e Punëve të Brendshme) kryen procedurat e prokurimit për
blerjn e mallrave dhe/ ose të shërbimeve, në emër dhe për llogari të institucioneve, në varësi të
Këshillit të Ministrave sipas artikujve të përcaktuar në VKM-në nr.53 datë 21.01.2009 duke
filluar nga njoftimi i kontratës deri në njoftimin e fituesit ndërsa lidhja e kontratës kryhet nga
secili autoritet kontraktor. Ky fakt kushtëzon organin qëdror blerës tu kërkojë operatorëve
ekonomikë që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike në total dhe të ndarë sipas autoriteteve që
përfshihen në procedurën përkatëse me qëllim që kontrata ndërmjet autoritetit kontraktor dhe
operatorit ekonomik të shpallur fitues nga organi qëndror blerës të lidhet mbi ofertën ekonomike
të dhënë për autoritetin përkatës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është e detyrueshme që në dokumentat e tenderit të
përfshihet një listë çmimesh, formati së cilës përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor dhe
operatorët ekonomik janë të detyruar të përgatisin ofertat e tyre, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor si dhe duhet të sigurojnë që lista e çmimeve të ofrojë
informacionin e duhur për të ndihmuar në vlerësimin e ofertave të tyre.
Në rastin konkret oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Fastech” sh.p.k nuk përmban të
gjithë elementët dhe informacionin e nevojshëm të kërkuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat standarte të tenderit pra oferta e tij nuk është në përputhje me kërkesat teknike të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit dhe rrjedhimisht pretendimi i tij
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nuk qëndron.
III.2 Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Fastech” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, si rrjedhojë e mospranimit të një nga pretendimeve të
parashtruara në ankesë, ky operator mbetet i skualifikuar dhe, cilido që do të ishte fati i këtyre
pretendimeve, ai nuk ndikon më në pozitën e operatorit ndaj edhe nuk do të merret në shqyrtim,
në respekt të parimit të ekonomisë procedurale 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”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Fastech” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: Loti VI. “Blerje kompjuter,
desktop, Workstation, laptop”, me fond limit 116.866.699 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
06.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.
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. 1854 Protokolli; Datë 02.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Punoi: B. Mijo

6

