VENDIM
K.P.P. 485/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.07.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të BOE
“Kledia 06” sh.p.k. & ”Ital Project” sh.p.k, në proçedurën e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Furnizim vendosje
komplet ajërftohsash për gjeneratorët e agregateve në Hec Vau
Dejës”, me nr. REF-58583-03-26-2018, me fond limit 44,300,000
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.04.2018, nga autoriteti
kontraktor KESH sh.a.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës të BOE
“Novamat” sh.p.k. & “Power Industries” sh.p.k, në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k
Adresa: Lagjia “5 Shkurti”, Rr. “Dervish Hekali”, Godina nr.5,
Ballsh.

Autoriteti Kontraktor:

KESH sh.a
Adresa: Rr. "Eshref Frashëri”, Nr.8, Kompleksi Vizion , Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga BOE ankimues dhe
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit 63
të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, operatori ekonomik
ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për
të paraqitur ankesë në lidhje me të. Gjithashut, KPP konstatoi se të dy ankesat janë paraqitur nga i
njëjti operator ekonomikë për të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankesat e tij duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. BOE ka paraqitur fillimisht ankesat pranë autoritetit kontraktor dhe, më pas, ka paraqitur
ankeat, 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 ankesave të
BOE ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 27.03.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Furnizim vendosje komplet ajërftohsash për
gjeneratorët e agregateve në Hec Vau Dejës”, me nr. REF-58583-03-26-2018, me fond limit
44,300,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.04.2018, nga autoriteti kontraktor KESH sh.a.
II.2 Në datën 19.04.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 02.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Comfort” shpk
2. “Novamat” shpk & ”Power Industries” shpk
3. ”Kledia 06” sh.p.k. & ”Ital Project” shpk

18,900,000 lekë, Skualifikuar;
39,393,936 lekë, Kualifikuar;
44,000,000 lekë, Kualifikuar;

2

II.4.Në datën 08.05.2018 BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës të paraqitur nga BOE “Novamat” sh.p.k. & “Power Industries” sh.p.k në
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.4.1.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
2545/3 Prot. datë 14.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje BOE ankimues “Kledia 06”
sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij.
II.4.2.Në datën 21.05.2018 BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit, duke argumentuar si më poshtë
vijon:
“[...]Ne piken 2.1.d te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar “Vërtetimin që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”. Shoqeria “Novamat” Shpk sipas vertetimit
te debise Nr. 2893 Prot., date 09.04.2018 ka shlyer detyrimet e energjise vetem per nje kontrate
energjie, nderkohe sipas QKB ka dy adresa ku ushtron aktivitet : 1. Tirane Tirane TIRANE Njesia
Bashkiake Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower, Nr. 41, Ap. 9.2; 2. Tirane Kashar
KASHAR Rruga Foto Xhavella, Pallati Aleksander, Kati 1. Rrjedhimisht, kjo shoqeri nuk ka
paraqitur dokumentacion per shlyerjen e energjise ne te dy adresat, ne kundershtim me
parashikimet ne nenin 27/5/c te VKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e rregullave te
Prokurimit Publik” ku parashikohet se: “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike,
autoriteti kontraktor kërkon: një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të
energjisë elektrike, të konfrmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në
gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (
pesë ) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik”. Ne piken 2.2.1b te kritereve
te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar “bilancin per vitet 2015, 2015, 2017”, por shoqeria
“Novamat” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri. Ne piken 2.3.2 te
kritereve te vecanta te kualifikimit eshte kerkuar “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë
Certifikatat e meposhtme, te cilat duhet të perkojnë me kategorinë dhe specifikën e produkteve që
prokurohen: a) ISO 9001:2008 per menaxhimin e cilesise; b) ISO 18001:2007 per menaxhimin e
shendetit dhe sigurise ne pune; c) ISO 28000:2007 per sistemet e menaxhimit te sigurise per
zinxhirin e furnizimit. Certifikatat ISO te paraqitura nga shoqeria “Novamat” Shpk JANE PA
VULE të subjektit qe i ka lëshuar keto certifikata dhe rrjedhimisht jane të pavlefshme në
përmbushje të kriterit të sipërcituar. Ne piken 2.3.2 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte
kerkuar “Operatori ekonomik duhet te paraqese certzjikaten per sistemin e menaxhimit te cilesise te
prodhuesit ISO 9001 : 2008 objekti i se ciles te jete ne perputhje me mallrat objekt prokurimi ” ,
por shoqëria “Power Industries” Shpk, e cila sipas marreveshjes se bashkepunimit Nr. 1729 Rep.
Nr. 950 Kol, date 18.04.2018, do te realizojë 50% te kontrates, nuk ka paraqitur dokumentacion per
pajisjet qe do te fumizoje dhe vendose. Ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta te kualifikimit eshte
kerkuar “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese autorizim prodhuesi ose autorizim
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destributori te autorizuar ku te vertetohet lidhja me prodhuesin, per mallrat objekt prokurimi.
Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, e-mail, ëebsite kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij”. Ne piken 2.3.5 te kritereve te
vecanta te kualifikimit eshte kerkuar “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun
dhe vizatimet me te dhenat teknike per mallin objekt prokurimi. Pjesa e specifikimeve qe i perket
mallit konkret te ofertuar te jete e perkthyer ne gjuhen shqipe”. Shoqëria “Power Industries” Shpk,
e cila sipas marreveshjes se bashkepunimit Nr. 1729 Rep. Nr. 950 Kol, date 18.04.2018, do te
realizojë 50% te kontrates, nuk ka paraqitur dokumentacion ne permbushje te kritereve te
sipercituara, ne kundershtim me parashikimet ne nenin 74/3 te VKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per
miratimin e rregullave te Prokurimit Publik” ku parashikohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij
bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet te përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë,
shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje ”. Madje me deklaraten date 19.04.2018,
ky operator ka deklaruar: “Une i nenshkruari Andi Marku me cilesine e administratorit te
operatorit ekonomik POWER INDUSTRIES SHPK deklaroj se: Deklaroj qe mallrat e furnizuara
jane te reja”. Nderkohë, kjo shoqeri nuk ka paraqitur asnje dokumentacion mbi mallrat qe duhen
per realizimin e kesaj kontrate, duke qene ne kushtet e keqinformimit me qellim kualifikimi, dhe ku
duhet te zbatohen parashikimet e nenit 13/3/a ku parashikohet : “Agjencia e Prokurimit Publik
përjashton një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, pavarësisht nga
çështja penale, që mund të ketë filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet për: keqinformim dhe
dorëzim të dokumenteve, që përmbajnë të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi, përcaktuar në
nenet 45 e 46 të këtij ligji. Ne nenin 53/3 të LPP parashikohet: “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”. Oferta e bashkimit te operatoreve “Novamat”
Shpk & “Power Industries” Shpk, nuk permbush kriteret kualifikuese te percaktuara nga AK ne
dokumentat e tenderit. Rrjedhimisht, kualifikimi kesaj oferte eshte ne kundershtim me nenin 53/3 te
LPP. Me shkresën Nr. 2545/3 Prot., datë 14.05.2018 AK ka refuzuar ankesen tonë në lidhje me sa
më sipër.
Sa me sipër, KERKOJME SKUALIFIKIMIN E bashkimit te operatoreve “Novamat” Shpk &
“Power Industries” Shpk, per mospermbushje te kritereve te kualifikimit dhe shpalljen e ofertes
sone si oferte fituese, pasi eshte oferta e vetme qe ploteson kriteret kualifikuese dhe dispozitat
ligjore te prokurimit.[...]”
II.5. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, si dhe nga shqyrtimi i
dokumentacionin e administruar në kuadër të shqyrtimit administrativ, për procedurën e prokurimit
objekt shqyrtimi, konstatohet se në datën 17.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Comfort” shpk
2. “Novamat” shpk & ”Power Industries” shpk
3. ”Kledia 06” sh.p.k. & ”Ital Project” shpk

18,900,000 lekë, Skualifikuar;
39,393,936 lekë, Kualifikuar;
44,000,000 lekë, Skualifikuar;
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II.5.Në datën 17.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k për skualifikimin e ofertës së
tij, për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, me arsyetimin si më poshtë vijon:
“- skualifikohet me vendim nr.2562/1 Prot., date 14.05.2018, te komisionit te shqyrtimit te
ankesave”
II.5.1.Në datën 21.05.2018 BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e autoritetit kontraktor për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më
poshtë vijon:
“[...]Sipas informcionit të ardhur në llogarine tonë të përdoruesit, jemi skualifikuar në bazë të
Vendimit Nr. 2562/1 Prot., datë 14.05.2018 të komisionit të shqyrtimit të ankesave, por ky vendim
nuk është vënë në dispozicionin tonë. Duke pasur parasysh parashikimet e legjislacionit të
prokurimit, konkretisht nenin 53/3 Ligji Nr. 9643 ,date 20.11.2006 “ Per Prokurimin Publik ”, i
ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë te 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”, Autoriteti juaj kontraktor, mund te bëntë skualifikimin e ofertës së shoqërisë
sonë, vetëm në rastin e konstatimit të mospërputhjeve midis dokumentacionit të paraqitur nga ne
dhe dokumentacionit të kërkuar në dokumentat e tenderit, për të përmbushur të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara. Përderisa në vlerësimin e bërë datë 02.05.2018 keni konstatuar
plotësimin e kritereve nga ana jonë dhe gjatë kesaj kohe nuk keni ndryshuar kritere dhe
Specifikimet teknike (nuk mund edhe po të doni), si dhe shoqëria jonë nuk ka paraqitur
dokumentacion te ndryshëm nga ai që keni vlerësuar dhe keni arritur perfundimin në datë
02.05.2018, ateherë oferta jone duhet te konsiderohet e vlefshme. Konstatojmë se, skualifikimi i
shoqërisë “Kledia 06” shpk nga kjo procedurë prokurimi, nuk ka ardhur si pasojë e
mospërmbushjes së kritereve të procedurës në fjalë ose për arsye dhe/ ose shkaqe ligjore, por si
kundërpërgjigje, ndaj ankesës sonë të bërë me shkresën Nr. 2545, datë 08.05.2018, ku kemi
evidentuar shkeljet ligjore, të bërë nga KVO e kësaj procedure në vlerësimin e ofertës së bashkimit
të operatorëve ekonomikë “Novamat” Shpk & “Power Industries” Shpk. Ky veprim i autoritetit tuaj
kontraktor është në kundërshtim me parashikimet e nenit 55, pika 2, 3, dhe 5, ku është parashikuar:
“Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese,
në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter, që nuk është Perfshirë në dokumentet e tenderit. 3.Vleresimi i ofertave bëhet
vetëm në baza teknike dhe ekonomike; 5.Autoriteti kontraktor përcakton ofertën më të mirë pas
krahasimit dhe vlerësimit të ofertave ”. Vlërësimi Juaj i dytë (datë 17.05.2018) nuk është bërë mbi
baza teknike, ekonomike dhe duke pasur si qëllim përcaktimin e ofertës më të mirë, por mbi bazën e
hakmarrjes për ankimimin, që, duke mos dashur të aludojmë, nuk po pretendojmë se vjen nga
interesa të caktuara personale dhe jo institucionale dhe ligjore. Gjithashtu, AK është në shkelje
flagrante të nenit 1/d dhe 1/dh të LPP ku parashikohet “Objekt i ketij ligji eshtë përcaktimi i
rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave të puneve dhe të shërbimeve nga autoritetet
kontraktore. d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik
dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik”, Gjithashtu, nuk po zbatoni nenin 2 të LPP ku
është parashikuar: “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto
parime të përgjithshme: a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; b)
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transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u
ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”. Pasi nuk po siguron një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, duke diskriminuar dhe skualifikuar shoqërinë
tonë edhe pse i plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit. AK me
veprimet e ndërmarra, nuk është transparente sepse nuk po na informon mbi arsyet e skualifikimit
dhe ku veprim është në shkelje flagrante të parashikimeve të nenit 19 të VKM Nr. 914 date
29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet:
“Njoftimi i skualifikimit të ofertuesve/kandidatëve përmban arsyet e skualifikimit të një ofertuesi
apo kandidati në një procedurë prokurimi, në bazë të kërkesave të parashikuara në nenet 45, 46 dhe
47 të LPP”. Sa më sipër, KËRKOJMË KUALIFIKIMIN E OFERTËS SË SHOQËRISË “KLEDIA
06” SHPK, si e vetmja ofertë e cila plotëson kriteret e kualiifkimit dhe specifikimet teknike, të
procedurës së prokurimit në fjalë.[...]”
II.5.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
2845/2 Prot. datë 24.05.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje BOE ankimues “Kledia 06”
sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij me arsyetimin si më
poshtë vijon:
“[...]Pasi u njohem me ankesën tuaj Nr.2845, datë 21.05.2018 në lidhje me rivlerësimin e kryer nga
KVO për tenderin me objekt “Furnizim vendosje komplet ajërftohsash për gjeneratorët e
agregateve në HEC Vau Dejës", ku oferta juaj është skualifikuar ju informojmë se:
Në lidhje me kualifikimin e ofertës tuaj është paraqituar ankesë nga BOE “Novamat dhe Poëer
Industries me pretendimin se autorizimi i prodhuesit i SIROCCO nuk është më i vlefshëm pasi këto
kompani kanë marrë një autorizim i cili ka revokuar të gjithë autorizimet e mëparshme.
Nga rikontrolli që ju bë dokumentacionit tuaj dhe dokumentacionit të BOE “Novamat dhe Power
Industries rezulton se Autorizim Prodhuesi i paraqitur nga ju është i datës 5 Prill 2018 nga
SIROCCO. E njejta kompani ka lëshuar Autorizim Prodhuesi të datës 12.04.2018 (pra më i vonë se
autorizimi juaj) për Novamat shpk ku thuhet se kjo kompani është e vetmja e cila është autorizuar
nga SIROCCO. Ky autorizim është i vetmi i vlefshëm për këtë procedurë prokurimi. Cdo autorizim i
lëshuar më parë nuk është më i vlefshëm. Rrjedhimisht ju nuk jeni më i autorizuari i SIROCCO-s
dhe nuk e furnizoni dot mallin objekt prokurimi (ajërftohësat).
Në këto kushte ankesa juaj nuk pranohet.[...]”
II.5.3.Në datën 01.06 BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[…]Me shkresën Nr. 2845/2 Prot., datë 24.05.2018 AK ka kthyer përgjigje për ankesën tonë, datë
21.05.2018, duke pretenduar se, skualifikimi i shoqerise sonë, është bërë me arsyen se autorizimi i
prodhuesit, i paraqitur nga shoqëria jonë është i pavlefshëm, pasi sipas autorizimit datë
12.04.2018, shoqëria SIROCCO ka autorizuar shoqërinë “Novamat” shpk per kete procedurë
prokurimi dhe cdo autorizimi i lëshuar më parë nuk është i vlefshëm. Nderkohë autorizimi që ju
citoni, datë 12.04.2018, per shoqërinë nuk është i vulosur nga subjekti që pretendohet si lëshues i tij
dhe rrjedhimisht nuk është i vlefshem. Gjithashtu, AK nuk ka evidentuar arsyen e skualifikimit ne
sistemin e prokurimit elektronik, ne kundërshtim me parashikimet nenin 72 të VKM Nr. 914 date
29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik’’, i ndryshuar ku parashikohet se:“Në
rastin e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike procedura e hapjes dhe e
vlerësimit të ofertave do të bëhet sipas udhëzimeve të APP-së[...]”
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II.6.Në datën 31.05.2018, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.2972/1prot., datë 31.05.2018,
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 ankesave, dhe kërkesave të BOE ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, mbi
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, me anë të rivlerësimit të
kryer nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 02.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Comfort” shpk
2. “Novamat” shpk & ”Power Industries” shpk
3. ”Kledia 06” sh.p.k. & ”Ital Project” shpk

18,900,000 lekë, Skualifikuar;
39,393,936 lekë, Kualifikuar;
44,000,000 lekë, Kualifikuar;

III.1.2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar pranë KPP me anë të informacionit të
paraqitur nga autoriteti kontraktor konstatohet se në datën 09.05.2018 BOE “Novamat” sh.p.k. &
“Power Industries” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar
vendimin e KVO-së për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital
Project” sh.p.k në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi. Gjithashtu, konstatohet se autoriteti
kontraktor, e ka pranuar ankesën e BOE “Novamat” sh.p.k. & “Power Industries” sh.p.k mbi
skualifikimin e ofertës të paraqitur nga BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k.
III.1.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, si dhe nga shqyrtimi i
dokumentacionin e administruar në kuadër të shqyrtimit administrativ, për procedurën e prokurimit
objekt shqyrtimi, konstatohet se në datën 17.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Comfort” shpk
2. “Novamat” shpk & ”Power Industries” shpk
3. ”Kledia 06” sh.p.k. & ”Ital Project” shpk

18,900,000 lekë, Skualifikuar;
39,393,936 lekë, Kualifikuar;
44,000,000 lekë, Skualifikuar

III.1.4.Në shtojcën nr. 9, pika 2.3.4 e “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese autorizim prodhuesi ose autorizim destributori te
autorizuar ku te vertetohet lidhja me prodhuesin, per mallrat objekt prokurimi. Autorizimi duhet te
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permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon,e-mail, ëebsite kjo e nevojshme per Autoritetin
Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij”
III.1.5.Në nenin 46, 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.”
III.1.6. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” parashikohet shprehimisht: Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për
vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe
duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30
(tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i
shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit
përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose
fotografitë apo katalogjet teknike; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara
nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.1.7.Lidhur me arsyen e skualifikimit të BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project”
sh.p.k, mbi pavlefshmërinë e autorizimit të prodhuesit të paraqitur nga ankimuesi, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se ky i fundit, për të përmbushur kriterin në shtojcën nr. 9, pika 2.3.4 e
“Kapaciteti teknik”, ka paraqitur “Letër Autorizimi”, datë 05.04.2018, lëshuar për operatorin
ekonomik “Kledia-06” sh.p.k., nga kompania prodhuese “Sirocco Luft-und Umwelttechnik” GmbH,
me anë të së cilës autorizohet shoqëria “Kledia-06” sh.p.k. për të përfaqësuar kompaninë prodhuese
dhe për të paraqitur ofertë procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
Komisoni i Prokurimit Publik, gjatë shqyrtimit të fakteve dhe rrethanave, si dhe dokumentacionit të
paraqitur nga autoriteti kontraktor pranë KPP-së, si dhe nga verifikimet e kryera në SPE, konstaton
se edhe BOE “Novamat” sh.p.k. & “Power Industries” sh.p.k, ka paraqitur “Autorizim Prodhuesi”
datë 12.04.2018, nga e njëjta kompani prodhuese “Sirocco Luft-und Umwelttechnik” GmbH, me
anë të së cilës autorizohet shoqëria “Novamat” sh.p.k. për të përfaqësuar kompaninë prodhuese dhe
për të paraqitur ofertë, për mallrat objekt prokurimi, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
Në këtë shkresë “Autorizim Prodhuesi”, përcaktohet si vijon: “Novamat shpk, është e vetmja
shoqëri e autorizuar nga ne. Ky është i vetmi autorizim i vlefshëm për këtë procedurë tenderi. Cdo
autorizim tjetër ose dokument nga e kaluara, lëshuar për kompani të tjera për produktet e
përmëndura në këtë tender, nuk është më i vlefshëm”.
Në këto kushte, referuar përcaktimeve të sipërcituara të kompanisë prodhuese “Sirocco Luft-und
Umwelttechnik” GmbH, si dhe datës të lëshimit të saj 12.04.2018, Komisioni gjykon se kjo
kompani prodhuese ka revokuar dhe shpallur të pavlefshme të gjitha autorizimet e lëshuara për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi përpara datës 12.04.2018, një prej të cilave është edhe
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“Letër Autorizimi” datë 05.04.2018 lëshuar për operatorin ekonomik “Kledia-06” sh.p.k., duke
përcaktuar vetëm “Novamat” sh.p.k. si kompani të autorizuar prej saj, për të ofertuar në procedurën
e prokurimit objekt shqrtimi.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor duke qenë se është përfituesi
direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë
pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga
prodhuesi. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall” sipas standarteve të kërkuara,
specifikimeve teknike. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga
operatorët ekonomik pjesëmarrës, gjykon se BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, në
përmbushje të kriterit të vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr. 9, pika 2.3.4 e
“Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi,
ka paraqitur një dokument i cili në datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit rezulton i
revokuar, e për rrjedhojë i pavlefshëm, e për rrjedhojë ky operator ekonomik nuk është më i
autorizuar për të tregtuar mallrat e ofertuara në këtë procedurë prokurimi. Pretendimi i BOE
ankimues se autorizimi i prodhuesit i lëshuar për shoqërinë “Novamat” sh.p.k. nuk është i vlefshëm,
sepse i mungon vula e prodhuesit nuk qëndron, pasi nga verifikimet e kryera, rezulton që edhe
autorizimi i prodhuesit i lëshuar për shoqërinë “Kledia 06” sh.p.k, gjithashtu nuk është i vulosur nga
i njëjti prodhues. KPP sqaron se, operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Sa më sipër, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, BOE ankimues ndodhet në kushtet e mospërmbushjes të kriterit të
vendosur në htojcën nr. 9, pika 2.3.4 e “Kapaciteti teknik”.
Sa më sipër, pretendimi i BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, nuk qëndron.
III.2. Lidhur me ankesën e paraqitur nga BOE ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k,
me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së për kualifikimin e ofertës të BOE “Novamat”
sh.p.k. & “Power Industries” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.2.1.Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
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.”
III.2.2.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim,
duhet të argumentojë se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një
vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai
dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP nuk mund të pranohet. Neni 63, pika 1 kërkon
shprehimisht që operatori ekonomik ankimues, jo vetëm që duhet të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Në ato
raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën
e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës.
9

Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm i drejtpërdrejtë
nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për këtë arsye, kjo ankesë nuk do të merret në shqyrtim.
Për sa 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Furnizim vendosje komplet ajërftohsash për
gjeneratorët e agregateve në Hec Vau Dejës”, me nr. REF-58583-03-26-2018, me fond
limit 44,300,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.04.2018, nga autoriteti kontraktor
KESH sh.a, mbi shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij.
2. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e BOE “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, mbi
shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës të BOE “Novamat” sh.p.k. &
“Power Industries” sh.p.k, në procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të
sipërcituar.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga BOE
ankimues “Kledia 06” sh.p.k & ”Ital Project” sh.p.k, vetëm për ankesën nr.956prot., datë
21.05.2018.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 956 protokolli Datë 21.05.2018;

Nr. 1045 protokolli Datë 01.06.2018;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
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Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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