KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 382/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik
“W.CENTER” sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë
e Hapur”, me objekt “Blerje vula plastike për vulosjen e
matësave elektrike”, me fond limit 80.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 03.04.2015 nga autoriteti
kontraktor Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a.”
“Skualifikimi i shoqërisë “HTT” sh.p.k, nga kjo procedurë
prokurimi”

Ankimues:

“W.CENTER” sh.p.k
Adresa: Rr.“Dritan Hoxha”, ish Rr. “Durrësit”,
Rreth rrotullimi i Zogut të Zi, pranë UBA Bank,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

OSHEE sh.a
Adresa: Rr.“Andon Zako Çajupi”, Pall. Conad, Kati III, Tiranë,
Tiranë
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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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
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
percaktuara 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 03.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me objekt “Blerje vula plastike për vulosjen e matësave elektrike”, me fond limit
80.000.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 03.04.2015 autoriteti kontraktor Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a., ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Në këtë procedurë prokurimi
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kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur
ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
Nr.

Operatori ekonomik
“EXPO SISTEM” sh.p.k
“MUCA”sh.p.k
“ERZENI-SH” sh.p.k
“PAERA” sh.p.k
“M.B KURTI” sh.p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“W.CENTER” sh.p.k
“ALEN CO” sh.p.k
“START CO” sh.p.k
“HTT” sh.p.k

ofertat

Oferta ekonomike (pa TVSH)
S’ka paraqitur ofertë
S’ka paraqitur ofertë
S’ka paraqitur ofertë
S’ka paraqitur ofertë
40.985.000 lekë,
58.050.000 lekë,
63.800.000 lekë,
73.000.000 lekë,
79.900.000 lekë,

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.3. Në datën 21.04.2015 operatori ekonomik “W.CENTER” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi, për arsyet e poshtëshënuara:
(i)

Nuk vërtetohet se vula e propozuar plotëson kërkesat e standartit ISO 4892-3. Nuk
plotësohen kushtet e rezistencës deri në temperaturën 1300 celcius. Diametri i vrimës
së vulës tejkalon limitin maksimal prej 1.2 mm. Mungon dokumentacion që vërteton
jetëgjatësinë minimale të vulës prej 10 vitesh të kërkuar në DST. Në pjesën e rotorit
mungojnë të printuara katër shifrat e fundit të numrit serial.

(ii)

Kontrata të ngjashme nën vlerën e kërkuar në DST. Çertifikata ISO 9001/2008 nuk
përkon me objektin e prokurimit. Mungon miratimi i DPM për tipin e vulës.

II.4. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “W.CENTER” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
(i)

(ii)

Për sa i përket arsyes së skualifikimit sipas të cilës “vula e propozuar plotëson
kërkesat e standartit ISO 4892-3”, sqarojmë se në Dokumentet Standarde të
Tenderit publikuar nga Autoriteti Kontraktor, nuk është kërkuar në asnjë rast
dorëzimi i çertifikatës ISO 4892-3, për tipat e vulës së ofertuar. Çertifikata
ISO 4892-3 që i referohet Autoriteti Juaj në arsyet e skualifikimit ë shtë
përcaktuar në s pecifikimet teknike që duhet të përmbushë vula e ofertuar nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, pala
ankimuese i ka dhënë të gjithë garancitë kundrejt Autoritetit Kontraktor, se
lloji i vulës që ajo ka paraqitur (dokumentat teknike), sëbashku me ofertën
financiare në procedurën e prokurimit, objekt ankimi plotëson të gjitha
kriteret e vendosura nga Autoriteti Kontraktor. Kështu p.sh ne kemi dorëzuar
shtojcën 6 të DST, "Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike", ku
deklarohet se "Përmbushim të gjitha specifikimet teknike të përcaktura në
dokumentat e tenderit, dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta, të
dorëzuar bashkë me këtë deklarate”.
Arsyetimi juaj nuk është i bazuar në fakt, pasi ne kemi dorëzuar dokumentin me
emërtim "ISO AUTORIZIM, SPECIFIKIME TEST REPORT”. Në Test Raportin
e dorëzuar për produktin e ofertuar (vula), Test Raport i bërë për të njëjtin
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

produkt të ofertuar në procedurën e prokurimit, objekt ankimi dhe i realizuar
në emër të prodhuesit Gokerplast Ltd, prodhues i mirënjohur ndërkombëtar i
cili ka lëshuar edhe Autorizimin e Prodhuesit për operatorin ekonomik
“W.CENTER” sh.p.k, qartësisht vërtetohet se në raportin e testit të realizuar nga
një laborator i çertifikuar produkti plotëson standartin ISO 4892-3:2006.
Gjithashtu, arsyeja e skualifikimit sipas të cilës “nuk plotësohen kushtet e
rezistencës deri në temperaturën 1300 celcius”, nuk qëndron, pasi dorëzimi i
materialit provues nuk është kërkuar tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, por
tek Specifikimet Teknike. Në lidhje me këtë kërkesë, ne kemi dorëzuar shtojcën 6
të DST, "Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike", ku deklarohet se
"Përmbushim të gjitha specifikimet teknike të përcaktura në dokumentat e
tenderit, dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta, të dorëzuar bashkë
me këtë deklarate”. Për më tepër me dokumentat e dorëzuara kemi vërtetuar se
vula jonë është e patentuar nga Instituti Turk i Patentimit dhe reziston për një
temperaturë mbi 1300 celcius, pra e një standarti më të lartë nga ai që kërkon
autoriteti kontraktor.
Sa i përket arsyetimit se “diametri i vrimës së vulës tejkalon limitin maksimal
prej 1.2 mm”, sqarojmë se vula e paraqitur vërtet ka diameter më të madh nga ai
i kërkuar, por kjo përbën një element shtesë në sigurinë që ofron vula, pasi
diametri më i madh lejon futjen e një teli me diametër më të madh duke ofruar
një garanci më të lartë të vulës. Garancia e vilës shfaqet edhe në drejtim të
madhësisë së formës së vulës, pasi megjithëse është e një madhësie më të madhe,
parametrat e saj nuk ndryshojnë dhe ajo është në përputhshmëri dhe
proporcionalitet me matësat e apikuar nga OSHEE sh.a.
Arsyeja e skualifikimit sipas të cilës “mungon dokumentacion që vërteton
jetëgjatësinë minimale të vulës prej 10 vitesh të kërkuar në DST”, nuk qëndron,
pasi nuk është kërkuar tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, por tek Specifikimet
Teknike. Në lidhje me këtë kërkesë, ne kemi dorëzuar shtojcën 6 të DST,
"Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike", ku deklarohet se
"Përmbushim të gjitha specifikimet teknike të përcaktura në dokumentat e
tenderit, dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta, të dorëzuar bashkë
me këtë deklarate”. Gjithashtu, për shkak të problemeve në sistemin elektronik të
prokurimeve, ne nuk kemi mundur të ngarkojmë deklaratën e prodhuesit për
garanci 10 vjeçare të produktit të ofruar. Por, duke qënë se formalisht ky
dokument është lëshuar para datës së zhvillimit të tenderit, duhet të merret në
shqyrtim gjatë vlerësimit të ofertës.
Arsyeja e skualifikimit sipas të cilës “në pjesën e rotorit mungojnë të printuara
katër shifrat e fundit të numrit serial”, nuk qëndron, pasi një gjë e tillë nuk është
kërkuar tek Specifikimet Teknike. Gjithashtu, shkrimi me lazer i numrit serial të
vulës, është një proces që kryhet pas lidhjes së kontratës. Megjithatë, pavarësisht
se nuk është vendosur në DST, vula e paraqitur i përmban katër shifrat e fundit
të numrit serial dhe si rezultat arsyetimi juaj nuk qëndron.
Sa i përket arsyetimit se “kontrata e ngjashme është nën vlerën e kërkuar në
DST”, sqarojmë se ndër të tjera kemi dorëzuar kontratën me Albpetrol sh.a, me
vlerë 73.852.000 lekë, e cila është 7.3 herë më e lartë se vlera e kërkuar nga
autoriteti juaj.
Arsyeja e skualifikimit sipas të cilës “çertifikata ISO 9001/2008 nuk përkon me
objektin e prokurimit”, nuk qëndron, pasi ne kemi paraqitur çertifikatën ISO
9001:2008 të prodhuesit të vulave Gokerplast Ltd. Gjithashtu, kemi
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(ix)

(x)

(xi)

paraqitur edhe çertifiatën tonë ISO 9001:2008, për “import-export dhe shitje të
pajisjeve të sektorit industrial”.
Së fundi, arsyeja e skualifikimit sipas të cilës “mungon miratimi i DPM për tipin
e vulës”, nuk qëndron, pasi në asnjë nen të ligjit nr.9875, datë 14.12.2008 “Për
metrologjinë”, nuk i referohet nxjerrjes së aktit administrativ “miratim paraprak
i llojeve të vulës”. Termi “miratim” i përdorur në këtë ligj, i referohet miratimit
të instrumenteve matës” dhe modelet e vulave të kërkuar nga ju, nuk i
nënshtrohen miratimit paraprak nga ana e DPM. Nga ana tjetër, nga leximi
literal i ligjit rezulton që miratimi jepet në dy raste, së pari më kërkesë të
OSHEE sh.a dhe së dyti para lëvrimit të mallit, duke çertifikuar vetë vulën
përkatëse. Në rastin konkret, DPM nëpërmjet shkresës me nr.944/1 prot, datë
18.04.2013, i ka miratuar OSHEE sh.a, elementet e rëndësishëm të vulës si:
kërkesat teknike, strukturën kimike, standartet dhe test raportet përkatëse,
vizatimet teknike, etj. kërkesa të cilat autoriteti juaj i ka parashikuar në DST dhe
ne i kemi përmbushur në mënyrë të plotë e madje në disa raste dhe i kemi
tejkaluar. Rasti i dytë është kur DPM verifikon tipin e miratuar të aparatit matës
të energjisë elektrike, kur futet për herë të parë në treg dhe/ose kur vendoset për
herë të parë në përdorim (instalim). Kjo do të thotë që: DPM nuk duhet të marrë
në shqyrtim vulën, nëse ajo nuk është futur për herë të parë në treg, në kuptim të
Kodit Doganor. Ne nuk ndodhemi në asnjë prej rasteve të sipërpërmendura, që
do të thotë se nuk mund të merret miratim nga DPM për llojin e vulës dhe si
rrjedhojë nuk mund të diskriminohemi për këtë fakt.
Pavarësisht nga sa më sipër, asnjë nga faktet e praqitura, nuk cënon thelbin dhe
garancinë që pala ankimuese i ka dhënë autoritetit kontraktor për plotësimin e
kritereve dhe specifikimeve të vulës.
Vlerësojmë se në bazë të dyshimeve të arsyeshme, ështe e rëndësishme rishikimi
i dokumentacionit teknik dhe ligjor të ofertës së operatorit ekonomik “HTT”
sh.p.k, veçanërisht në drejtim të plotësimit të specifikimeve teknike, vizatimeve
teknike, çertifikatave ISO, dhe të vetë operatorit ekonomik nëse janë në përputhje
me kërkesat e vendosura në DST, çertifikatës ISO 4892-3, llojit të vulës së
ofertuar nëse ajo është material polibikarbonat transparent, nëse vula plotëson
testin e rezistueshmërisë në temperaturë deri në 1300 celcius, si dhe nëse numri
serial i vulës është shkruar me lazer në zbatim të specifikimeve teknike.
Gjithashtu, ngrejmë dyshime të arsyeshme se vula e paraqitur nga ky operator,
nuk përmbush specifikimet teknike përsa i përket saldimit në mënyrë ultra sonike
mbi trupin e vulës, së kapakut të sigurisë, si dhe duhet të verifikohet kompania
prodhuese e produktit të paraqitur nga operatori ekonomik “HTT” sh.p.k, nëse e
zotëron si teknologji procesin e ngjitjes së vulës me valë ultrasonike, apo jo.

II.5. Nё datёn 04.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 12.05.2015, operatori ekonomik “W.CENTER” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.7. Në datën 21.05.2015, me shkresën nr.10346/1 prot., datë 19.05.2015, është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor, lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik “W.CENTER” sh.p.k, në të cilën (ndër të tjera) autoriteti kontraktor na
njeh me faktin se për një trajtim sa më efektiv të ankesës, së paraqitur prej këtij operatori, në
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datë 29.04.2015, autoriteti kontraktor i është drejtuar me shkresë zyrtare DPM-së, duke i
kërkuar t’i vihet në dispozicion korrespondenca e mbajtur mes tyre dhe operatorit ekonomik
“W.CENTER” sh.p.k, lidhur me tipin e vulës së miratuar, për vulosjen e matësave të
OSHEE sh.a.
Në vijim, sipas sqarimit të autoritetit kontraktor “...me shkresën nr.1829/1 prot, datë
06.05.2015, DPM i ka vënë në dispozicion autoritetit kontraktor të gjithë korrespendencën
me shoqërinë “W.CENTER” sh.p.k, nga ku rezulton që DPM nuk e ka miratuar tipin e vulës
së kësaj shoqërie pasi nuk përmbushte specifikimet teknike.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “W.CENTER” sh.p.k, sipas
së cilës “Mungon miratimi i DPM për tipin e vulës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tё dokumentave tё procedurёs sё
prokurimit, tek pika 2.3 “Kapaciteti Teknik”, shkronja “d”, nga ana e autoritetit kontraktor,
është kërkuar në mënyrë specifike:
“Dokumentacion provues nga DPM për miratimin e tipit të vulës që do të lëvrohet (konform
ligjit Nr. 9875 date 14.02.2008).”
Gjithashtu, në Shtojcën 10 “Specifikimet teknike”, tek pika 3 “Përshkrime Teknike”, nga
ana e autoritetit kontraktor, është kërkuar:
“Tipi i vulës duhet të jetë i miratuar në DPM. Nuk do të pranohen vula të
paçertifikuara nga DPM.”
III.1.2. Në përmbushje të kriterit të mësipërm, ankimuesi ka paraqitur:
-

Shkresën me lëndë “Dokumenta teknikë për vulat”, të protokolluar pranë Drejtorisë
së Përgjithshme të Metrologjisë me nr.1360 prot, në datë 03.04.2015, në të cilën
listohet i gjithë dokumentacioni teknik që është dërguar pranë këtij institucioni, me
qëllim miratimin e vulës. Në fund të shkresës citohet “Jemi në pritje të miratimit të
vulës”;

-

“Deklaratë për miratimin e vulës”, (datë 03.04.2015), e nënshkruar nga z. B.SH,
administrator i shoqërisë “W.CENTER” sh.p.k, në të cilën ky i fundit, deklaron:
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“Shoqëria “W.CENTER” sh.p.k, ka paraqitur më datë 03.04.2015, pranë DPM të
gjithë dokumentacionin e kërkuar si specifikime teknike, test raportet e kompanisë
prodhuese, me të dhënat fiziko-kimike të materialit të përdorur për vulën e sigurisë
dhe presim miratimin e vulës tonë nga DPM. E theksojmë edhe një herë se
specifikimet teknike të vulës janë në përputhje me dokumentat standarte të tenderit”;
-

“Deklaratë”, (datë 03.04.2015), e nënshkruar nga z. B.SH, administrator i shoqërisë
“W.CENTER” sh.p.k, në të cilën (ndër të tjera), ky i fundit, deklaron:
“…ne nuk mund të sigurojmë nga DPM një dokumentacion provues për miratimin e
tipit të vulës që do të lëvrohet, në bazë të një ligji i cili nuk ja jep këtë të drejtë DPMsë. Bazuar në nenin 2, të ligjit 9875, datë 14.02.2008, DPM-ja kryen testime dhe
verifikime vetëm mbi instrumenta matës, etalone matës, produkte të parapaketuar
etj, por në asnjë rast në këtë ligj, nuk parashikohet testimi i vulave plastike për
matësa. Për shoqërinë tonë kjo kërkesë e bërë nga OSHEE që vula të miratohet nga
DPM-ja, është jashtë ligjit të parashikuar dhe nuk është e drejtë e DPM-së, që t’a
miratojë këtë produkt bazuar në ligjin 9875, datë 14.02.2008.
Gjithsesi, edhe pse në kundërshtim me ligjin, shoqëria jonë i ka dorëzuar dokumentat
e kërkuara për specifikimet teknike për miratimin e vulës nga DPM-ja, edhe pse vula
jonë i përmbush 100 % specifikimet teknike të kërkuara nga OSHE sh.a”

III.1.3. Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Seksioni II (“Informacione të veçanta për
kontratat”), neni 27 (“Kontratat e mallrave”), pika 6, shkronja “c”, përcaktohet
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:
dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”
III.1.4. Ndërkohë, bashkangjitur dokumentacionit të paraqitur pranë KPP-së nga ana e
autoritetit kontraktor, me shkresën e tij nr.10346/1 prot., datë 19.05.2015, është përcjellë
(ndër të tjera) edhe shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM), me
nr.1829/1 prot, datë 06.05.2015, në të cilën konfirmohet se “...vulat e shoqërisë
“W.CENTER” sh.p.k, nuk janë miratuar nga ana jonë, pasi nuk përmbushnin specifikimet
teknike.”
Shkresa e lartpërmendur, shoqërohet edhe nga korrespondenca zyrtare, konkretisht: shkresa
e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM), me nr. 1360/1 prot, datë 07.04.2015,
drejtuar shoqërisë “W.CENTER” sh.p.k., në të cilën konfirmohet fakti i sipërpërmendur.
III.1.5. Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se vendosja e kriterit të sipërcituar ka si qëllim
të sigurojë autoritetetin kontraktor mbi aftësinë teknike të operatorëve ekonomikë fitues
potencialë, në drejtim të përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve
të përcaktuara.
KPP gjen me vend që të sqarojë se dokumentat e tenderit hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve/produkteve, si dhe
kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit apo/edhe
produktit të ofruar (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar). Operatorët ekonomikë janë të
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detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë dokumentacion.
Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën
ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Për sa u parashtrua më lart, mbështetur në dokumentacionin e paraqitur nga vetë ankimuesi,
por edhe nga dokumentacioni i përcjellë pranë KPP-së nga autoriteti kontraktor, rezulton që
pretendimet e operatorit ekonomik “W.CENTER” sh.p.k., nuk qёndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “W.CENTER” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që
është pretendimi i cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori
ekonomik të mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto
pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të 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, me shumicë votash,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “W.CENTER” sh.p.k.,
në lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Blerje vula
plastike për vulosjen e matësave elektrike”, me fond limit 80.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 03.04.2015 nga autoriteti kontraktor Operatori i Sistemit
të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.”
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.876 Protokolli,
Datë 12.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha
(Kundër)

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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