KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 979/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.12.2016 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Comfort” sh.p.k.
nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF50591-09-22-2016, me objekt “Blerje ventilator ftohës për
trasformatorët e fuqisë”, me fond limit limit 30.993.300 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 17.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tensionit të Lartë”.

Ankimues:

W. Center” sh.p.k.
Rr.“Dritan Hoxha”, Rrethrrotullimi i Zogut të Zi, pranë UBA,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tensionit të Lartë
Rr. “Gramoz Pashko”, Vila Gri, 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.
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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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 23.09.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me nr. REF-50591-09-22-2016, me objekt “Blerje ventilator ftohës për trasformatorët e
fuqisë”, me fond limit limit 30.993.300lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.10.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Comfort” sh.p.k.
22.489.000 lekë, kualifikuar
2. “W. Center” sh.p.k.
26.883.000 lekë, kualifikuar
3. “Alen Co” sh.p.k.
27.700.000 lekë, skualifikuar
4. “El – Poëer” sh.p.k.
28.885.000 lekë, kualifkuar
5. “Tirana Teknologji” sh.p.k.
29.133.700 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 31.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 07.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Comfort” sh.p.k., duke
parashtruar pretendimet si më poshtë:
[…]
Shoqëria jonë gjykon se shoqëria e kualifikuar në vendin e parë Comfort shpk ka probleme me
dokumentat e paraqitura në këtë procedurë prokurimi dhe nuk i përmbush të gjitha kriteret për
kualifikim të tenderit. Për shkak të këtyre dyshimeve ne kërkojmë që të bëhet edhe njëherë
rishqyrtimi me kujdes i dokumentave të paraqitura nga shoqëria Comfort sh.p.k.
Ne kërkojmë që të rishqyrtohen me kujdes dokumentat e mëposhtëm të paraqitur nga OE
Comfort sh.p.k. (nëse këto dokumenta janë paraqitur):
1. Ekstraktet e shoqërisë nëse janë të vlefshme ose jo;
2. Kopjet e bilanceve të paraqitura nëse janë të saktë ose jo dhe nëse janë të audituara nga
ekspert kontabël të licencuar ose jo;
3. Vërtetimi bankar është i plotë ose jo dhe nëse është brenda 10 ditëve nga data e hapjes së
ofertave;
4. Autorizimi i prodhuesit ose distributorit (në rast se është distributor të jetë e vërtetuar me
dokumenta) nëse është i saktë ose jo dhe nëse është i fallcifikuar ose jo;
5. Çertifikata ISO 9001:2008 e operatorit është e vlefshme ose jo;
6. Deklarata EC nga prodhuesi për mallrat e ofruar nëse është e saktë, e vlefshme dhe / ose
fallco.
7. Çertifikata ISO 9001: 2008, 14001:2004; dhe 18001:2007 e prodhuesit është e vlefshme
ose jo;
8. Kërkojmë të rishikohen me kujdes katalogu i paraqitur së bashku me manualin dhe / ose
skicat nëse përputhen 100% me specifikimet teknike të kërkuara në këtë prokurimi ose jo.
9. Gjithashtu le të rishikohen dhe të verifikohen me kujdes nëse katalogët ose manualet e
paraqitura janë origjinale të prodhuesve apo të fallcifikuara;
10. Kërkojmë të rishikohet dhe verifikohet me shumë kujdes mostra e paraqitur nga OE
Comfort shpk nëse i plotëson të gjithë specifikimet teknike të kërkuara apo jo.
11. Kërkojmë të verifikohet me shumë kujdes nëse mostra që është paraqitur përputhet me
produktin që është ofruar në katalog apo jo.
12. Kemi dyshime që produkti i ofruar nga Comfort sh.p.k. nuk përputhet me produktin e
ofruar në katalogë dhe /ose nuk i përmbush të gjithë specifikimet teknike të kërkuar në
DST;
13. Kërkojmë të verifikohen të gjitha kontratat e ngjashme të paraqitura nga Comfort shpk
dhe të rishikohen me kujdes nëse kontratat e paraqitura janë të ngjashme ose jo dhe / ose
janë të shoqëruarame fatura tatimore shitjeje dhe / ose e plotësojnë vlerën 12.390.000
lekë.
Ne dyshojmë se operatori ekonomik Comfort shpk ka mangësi ose probleme me dokumentat e
paraqitura dhe kërkojmë të bëhet skualifikimi i kësaj shoqërie[…]
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II.5. Në datën 10.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 1717/6 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 21.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës me nr. 2114 prot., datë 25.11.2016, të protokolluar me tonën në datën
30.11.2016, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni dhe
dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “W. Center” sh.p.k. (gjithsej trembëdhjetë të
tilla), për kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik “Comfort” sh.p.k., pasi: “…Shoqëria
jonë gjykon se shoqëria e kualifikuar në vendin e parë Comfort shpk ka probleme me dokumentat
e paraqitura në këtë procedurë prokurimi dhe nuk i përmbush të gjitha kriteret për kualifikim të
tenderit. Për shkak të këtyre dyshimeve ne kërkojmë që të bëhet edhe njëherë rishqyrtimi me
kujdes i dokumentave të paraqitura nga shoqëria Comfort sh.p.k.”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1 Referuar 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, shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit
administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe
“elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 17, “Forma dhe përmbajtja e
ankesës”, pika 3:
-

Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
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III.1.2. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhet të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin
përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se, Komisioni i
Prokurimit Publik është organi më i lartë administrative, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe
nenit 64 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e autoritetit kontraktor, por
ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund
të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.
III.1.3. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë. Theksojmë se,
mospërmbushja e kriterit mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një
dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e
operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për
mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve
të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj
mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë
procedurë, nga ana tjetër.
III.1.5. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues.
Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e
operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të
këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton
një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit
kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.1.6. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara
tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi
cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në
shqyrtim nga KPP.
III.1.7. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë dhe refuzon të vendoset në pozitën e
avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por
vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk merren në konsideratë.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“PërProkurimin 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 paraqitur nga operatori ekonomik “W. Center” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-50591-09-22-2016, me
objekt “Blerje ventilator ftohës për trasformatorët e fuqisë”, me fond limit limit
30.993.300 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tensionit të Lartë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë 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. 2322 Protokolli
Datë 21.11.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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