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TIRANË
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TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

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.

Në datën 20.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim
ankesën nr. 683 prot., datë 30.05.2013, të operatorit ekonomik “Advanced Business
Solutions-ABS” sh.p.k, me seli në Tiranë, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Përmirësimi i sistemit Informatik të Autoritetit të Konkurrencës
(Ndërtimi i sistemit për administrimin e procedurave antitrust dhe të përqëndrimeve dhe
mirëmbajtja e tij për një kohëzgjatje prej 4 vitesh pas periudhës së garancisë)”, me fond
limit 4.300.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 02.05.2013 nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti i Konkurrencës Tiranë.
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
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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
 Në datën 22.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Përmirësimi i sistemit
Informatik të Autoritetit të Konkurrencës (Ndërtimi i sistemit për administrimin e
procedurave antitrust dhe të përqëndrimeve dhe mirëmbajtja e tij për një kohëzgjatje
prej 4 vitesh pas periudhës së garancisë)”, me fond limit 4.300.000 lekë (pa T.V.SH).
 Në datën 02.05.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur çmimet e ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Advanced Business Solutions-ABS”sh.p.k
2. “Infosoft System” sh.p.k


2.860.000 lekë, refuzuar.

s’ka paraqitur ofertë të plotë.

Në datën 07.05.2013 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit si më poshtë:

1. Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomk nuk është e plotë pasi
mungon ankesi 1 bashkëngjitur kësaj kontrate ashtu siç është përcaktuar në nenin 1 të
saj. Kjo kontratë ka mangësi të cilat nuk japin mundësinë për të gjykuar mbi
kapacitetet e këtij operatori ekonomik.
2. Gjithashtu referuar Ekstraktit të Regjistrimit pranë QKR-së rezulton se, ky operator
ekonomik nuk ka në objektin e veprimtarisë së tij ndërtimin e aplikacioneve software.


Në datën 13.05.2013 operatori ekonomik “Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e
skualifikimit. Konkretisht pretendohet:

-

Përsa i përket arsyes së parë të skualifikimit, në lidhje me kontratën, shoqëria
“Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k vërtet nuk ka paraqitur Aneksin 1 të kësaj
kontrate në kontratën e dhënë, por e ka paraqitur atë në mënyrë të vecantë në pjesën
e kërkuar nga vet autoriteti kontraktor në të cilën kërkohej përshkrim i detajuar i një
ose disa projekteve të realizuara. Në këtë dokument përshkruhen në mënyrë të qartë
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dhe të detajuar specifikimet teknike në lidhje me kontratën e lidhur midis shoqërisë
“Advanced Business Solutions” sh.p.k dhe shoqërisë “B360” sh.p.k, pjesë e cila është
dhe Aneksi 1 i kontratës së paraqitur.
-

Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit, nga ana e autoritetit kontraktor nuk ka
patur asnjë kërkesë specifike në lidhje me objektin që operatori ekonomik duhet të
ketë. Kriteret janë të përgjithshme, pra paraqitja e një ekstrakti tregtar dhe historik.
Për më tepër tipi i kontratës në këtë prokurim është mallra dhe jo shërbim. Në
ekstraktin tregtar të shoqërisë është tregtim improt eksport i pajisjeve elektronike
dhe informatike në gamën e të cilës përfshihen edhe pajisjet hardware ashtu edhe ato
software, për më tepër që shoqëria “Advanced Business Solutions” sh.p.k ka
paraqitur dhe kontratë të ngjashme për ndërtimin e një sofware, pra ka eksperienca të
mëparshme në këtë fushë.



Në datën 20.05.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën. Kjo përgjigje
ka mbërritur në adresën e ankimuesit në datën 24.05.2013.



Në datën 30.05.2013 operatori ekonomik “Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k
ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Lidhur me pretendimin e parë të ankimuesit, duke qenë se:
(i)

Në kriteret e vecanta per kualifikim është përcaktuar: “Furnizime/kontrata të së
njëjtës natyrë në një vlerë deri në 40% e fondit limit që prokurohet, të realizuara
gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit. Furnizimet/kontratat të jenë të
shoqëruara me vërtetimin e realizimit nga autoriteti kontraktor, ose për kontratat
e lidhura me subjektet private, një kopje të kontratës dhe faturat përkatëse
tatimore të shitjes.”

(ii)

Operatori ekonomik “Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k ka paraqitur një
kontratë për krijimin e portaleve [...] nëpërmjet teknologjisë elektronike. Kjo
kontratë është shoqëruar me faturën tatimore të shitjes.
Në nenin 1 “Objekti i kontratës”, të kontratës së mësipërme është përcaktuar:
“Objekti i kësaj kontrate është: “Krijimi i portaleve [...] nëpërmjet teknologjisë
elektronike”, sipas specifikimeve teknike të pranuara dhe të paraqitura në
dokumentacionin e tenderit nga ana e kontraktuesit, të cilat janë paraqitur
bashkëngjitur si Aneks i kësaj kontrate.”

(iii)

Në kontratë mungon aneksi përkatës, pjesë e kësaj kontrate, i nevojshëm për të
gjykuar se përvoja e mëparshme e operatorit ekonomik “Advanced Business
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Solutions-ABS” sh.p.k., garanton përmbushjen me sukses të objektit të
prokurimit.
Në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohet: “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...”

(iv)

Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Advanced Business SolutionsABS” sh.p.k., nuk qëndron.
Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Advanced Business Solutions-ABS”
sh.p.k, duke qenë se:
(i)

Në “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit” të Dokumentave
Standarte të Tenderit, pika 3, është përcaktur: “Operatorët ekonomikë duhet të
jenë të regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në
të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor. Për këtë
kandidatët duhe të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit,
të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.”

(ii)

Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur Ekstraktin historik të regjistrit
tregtar për të dhënat e subjektit “Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k të
datës 15.03.2013 objekti i aktivitetit të të cilit është: “Tregtim, import-eksport i
pajisjeve elektronike, informatike [...], ofrimi i shërbimeve të internetit [...]
ndërtimi i linjave [...].”

(iii)

Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar në kriteret e veçanta për kualifikim,
dokumentin specifik që duhet të paraqitnin ofertuesit, për të vërtetuar
kapacitetet e tyre lidhur me ndërtimin e aplikacioneve software.

(iv)

Në nenin 53/3 të LPP-së parashikohet 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 pretendimi i ankimuesit 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, nenin 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,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Advanced Business
Solutions-ABS” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Përmirësimi i sistemit Informatik të Autoritetit të Konkurrencës (Ndërtimi i
sistemit për administrimin e procedurave antitrust dhe të përqëndrimeve dhe
mirëmbajtja e tij për një kohëzgjatje prej 4 vitesh pas periudhës së garancisë)”, me
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fond limit 4.300.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 02.05.2013 nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Konkurrencës Tiranë.
2. Të lejojë autoritetin kontraktor të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Relatori:

Vilma Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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