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Nr.634/4 prot

Tiranë, më 20.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Murati D” sh.p.k
Rr. “Labinoti”, Pall.4, Shk.1, Ap.2

TIRANË
Ministrisë së Brendshme
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. 634 prot., datë 20.05.2013, të operatorit ekonomik “Murati D” sh.p.k, me seli në
Tiranë, për procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje materiale të
ndryshme pastrimi”, me fond limit 31.393.227 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën
15.04.2013 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Brendshme.
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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 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”;
 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 15.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur” me objekt:
“Blerje materiale të ndryshme pastrimi”, me fond limit 31.393.227 lekë (pa T.V.SH).
 Në datën 15.04.2013 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. “Dimex sh.p.k & Miqësia sh.p.k”

21.322.071 lekë, refuzuar.

2. “W.Center” sh.p.k

21.972.575 lekë, pranuar.

3. “ Murati D & Anra” sh.p.k.

24.448.854 lekë, pranuar.

4. “Atlantik 3”sh.p.k

28.981.525 lekë, pranuar.

5. “Olbo” sh.p.k

29.228.806 lekë, refuzuar.

6.

“Miqësia” sh.p.k

s’ka paraqitur ofertë



Në datën 03.05.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe ofertuesin e
skualifikuar



Në datën 07.05.2013 operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik
“W.Center” sh.p.k.



Në datën 16.05.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Murati D” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën. Kjo përgjigje ka arritur në adresën e
ankimuesit në datën 20.05.2013.



Në datën 20.05.2013 operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor. Konkretisht pretendohet:
1. Operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k nuk përmbush kriterin mbi përvojën në
lidhje me objektin e prokurimit.
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2. Operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k nuk përmbush kapacitetin ekonomiko
financiar, pika 2.1, pasi kjo shoqëri ka paraqitur vërtetime që nuk përputhen me
afatet e kërkuara nga autoriteti kontraktor.
Për këtë arsye ankimuesi kërkon të verifikohen vërtetimet financiare për të parë
kohën e (lëshimit) tyre.
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, sipas të cilës Operatori ekonomik “W.Center”
sh.p.k nuk përmbush kriterin mbi përvojën në lidhje me objektin e prokurimit, rezulton se në
“Kriteret e vecanta për kualifikim”, pika 2:2:1, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Furnizime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë viteve 2010, 2011, 2012, në vlerën prej
40% e fondit limit të lotit, në vlerën prej 12.557.290 lekë.
Këto furnizime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
a. Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për
realizimin e kësaj kontrate.
ose
b. Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me shoqëri tregëtare apo persona
fizikë a jurudikë jopublik, operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim duke
paraqitur faturën tatimore të shitjes.”
Operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k ka paraqitur fatura tatimore shitje me vlerë
12.843.845 lekë (pa TVSH) afërsisht për 40 artikuj, nga 133 artikujt e kërkuar nga autoriteti
kontraktor.
Gjithashtu, operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k ka paraqitur një kontratë me vlerë
14.500.000 lekë (pa TVSH), të lidhur me QSU “Nënë Tereza” Tiranë, me objekt: “Blerje
pajisje hotelerie dhe mobilim spitalor”, shoqëruar Formular Vlerësimi dhe vërtetim realizimi,
të lëshuar nga autoriteti kontraktor.
Mallrat që përbëjnë këtë kontratë, nuk janë të ngjashme me objektin e prokurimit.
Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht: “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.”
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar sa mësipër, gjykon se operatori ekonomik
“W.Center” sh.p.k nuk përmbush kriterin mbi furnizimet e mëparshme, sic është përcaktuar
në dokumentat e tenderit.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Murati D” sh.p.k., qëndron.
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Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Murati D” sh.p.k, rezulton se në
kriteret e vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, pika 2.1 “Kapaciteti ekonomik e
financiar”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar të paraqitet si më poshtë:
“Kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2010 dhe 2011, të paraqitura në autoritetet
përkatëse.
Kopje të deklaratës së xhiros vjetore për vitet 2010, 2011 dhe 2012 ku vlera mesatare e
xhiros vjetore të jetë sa vlera e fondit limit të këtij prokurimi.
Një vërtetim të gjendjes financiare nga një ose më shumë banka me vlerë dsa 10% të vlerë së
fondit limit të këtij prokurimi, në vlerë 3.139.322 lekë. Ky vërtetim të jetë lëshuar jo më parë
se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave.”
Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “W.Center” sh.p.k rezulton se kërkesat e
autoritetit kontraktor për bilancet dhe xhirot vjetore të shoqërisë, janë plotësuar nga operatori
ekonomik “W.Center” sh.p.k në përputhje me kërkesat e dokumentave të tenderit.
Përsa i përket kërkesës për gjendjen financiare në banka, operatori ekonomik ka paraqitur një
vërtetim të lëshuar nga Raiffeisen Bank në datën 28.03.2013 për një shumë më të madhe se
kërkesa e autoritetit kontraktor.
Duke qenë se procedura e prokurimit është zhvilluar në datën 15.04.2013, vërtetim i
Raiffeisen Bank është lëshuar më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave.
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...”
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

Përsa mësipër, 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje materiale të ndryshme
pastrimi”, me fond limit 31.393.227 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 15.04.2013
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Brendshme.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “W.Center”
sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke skualifikuar
operatorin ekonomik “W.Center” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Murati D” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Relatorët:

Vilma Kadesha
Lelba Pelinku
Besa Ombashi

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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