REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 423/2019
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 03.07.2019, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit,
“Kërkesë për propozim”, me objekt “Mirëmbajtje për projektin
”Shqipëria Dixhitale””, me nr. REF-18492-04-17-2019, me fond
limit 7,182,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 30.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.

Ankimues:

Operatori ekonomik “PC Store” sh.p.k.
Adresa: Rruga e Dibrës, Vila 154, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Berat
Adresa: Blv. “Republika 2”, Berat.

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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik
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
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ankimues 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.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 ankesës të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 18.04.2019, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Kërkesë për propozim”, me objekt “Mirëmbajtje për projektin ”Shqipëria
Dixhitale””, me nr. REF-18492-04-17-2019, me fond limit 7,182,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
II.2 Në datën 30.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 06.05.2019, 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. ”PC Store” sh.p.k.
2. “Adrenalina” sh.p.k.

6,086,000 lekë, Skualifikuar;
7,170,000 lekë, Kualifikuar;

II.4.Me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor ka njoftuar
operatorin ekonomik “PC Store” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së tij, për proçedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi, me arsyetimin si më poshtë vijon:
“Punët e ngjashme nuk janë paraqitur sipas objektit të prokurimit të kërkuar nga Autoriteti
Kontraktor. Operatori ekonomik ka paraqitur kontrata për shitje pajisjesh elektronike , si psh me
OST sh.a, OSHE, Ministrinë e Kulturës, dhe me Shtypshkronjën e Letrave me vlere. Nuk ka
paraqitur asnjë kontratë shërbimi për “Mirëmbajtje të pajisjeve dixhitale” të cilat janë objekt i këtij
prokurimi.”
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II.5.Në datën 10.05.2019, operatori ekonomik “PC Store” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e
ofertës së tij, si dhe ngre pretendime lidhur me përzgjedhjen e llojit të kontratës së prokurimit objekt
shqyrtimi.
II.6. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
2523/1 Prot. datë 14.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “PC Store” sh.p.k, duke mos pranuar asnjë prej pretendimeve të ngritura në ankesën e
paraqitur prej tij, me argumentimin si më poshtë vijon:
”[...] Lidhur me anksesn tuaj ju sqarojme se :
Komisioni mbështetur në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin public” i ndryshuar , dhe
në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” , pasi shqyrtoi
ankesën tuaj vendosi si me poshte : OE ka paraqitur kontrata qe vertetojne realizim punimesh per
instalim kamera, salla konferencash, ndertim rrjeti Lan per zyrat e AK te ndryshme, por nuk keni
paraqitur asnje kontrate/pune te ngjashme me instalim apo mirembajtje infokjoska dhe sistem
informimi te tyre. Qellimi i realizimit te kesaj procedure eshte qe 10 infokjoskat qe AK ka ne
inventar dhe qe sherbejne per informimin sa me mire dhe ne kohe reale te te gjithe publikut dhe te
te interesuarve e vecanerisht vizitoreve te qytetit tone, te jene funksionale 24/7/365. Per te bere te
mundur kete qellim tonin, duhet qe kompania (OE) qe do te shpallet fitues dhe me te cilin do te
lidhet kontrata, duhet te kete dhe te provoje qe ka eksperience jo vetem ne instalimin dhe
mirembajtjen e infrastruktures fizike(hardëare) por edhe te pjeses se programeve(Softëare). Pjesa
me e rendesishme e ketij sistemi, ne gjykojme qe eshte pikerisht pjesa Softëare dhe prandaj
kerkojme qe kompania te kete eksperienca te ngjashme me sisteme infokjoskash.
Ne dokumentacionin tuaj, juve keni paraqitur eksperiencat per instalim kamera sigurie te
shoqeruara me sistemin e VMS (Video Management Softëare) te cilat jane programe te prodhuara
dhe te dizenjuara nga prodhuesi i kamerave, ne rastin tuaj te prodhuesit Dahua. VMS nuk ka aspak
ngjashmeri me sistemin e infokjoskave. Gjithashtu, juve keni paraqitur edhe eksperiencen tuaj per
ngritjen e sistemit te konferences per AK OST. Specialistet tane, konfirmojne qe sistemi i salles se
konferencave te OST nuk ka asgje te ngashme me sistemin e infokjoskave qe ne kemi ne inventar
dhe perdorim. Sistemi i konferences per AK OST eshte nje sistem i cili mundeson vetem konferenca
dhe nuk eshte interaktiv sikurse sistemi qe kane infokjoskat tona. Gjithashtu, ky sistem nuk ofron
asnje lloj raporti ne lidhje me perdouresit dhe preferencat e tyre, vendodhjet e tyre, oraret e tyre,
gjuhen e tyre, paisjet e tyre etj...(te gjitha keto jane te disponueshme dhe te nevojshme nga sistemi i
infokjoskave qe ne kemi). Gjithashtu, juve nuk keni paraqitur asnje eksperience per mirembajtje te
Aplikacionit mobile per Android dhe IOS. Absolutisht, qe neve si AK nuk veme ne dyshim
kompetencat e stafit tuaj ne sektorin e IT por mendojme qe ju mungon eksperienca e duhur per te
realizuar kete Procedure ashtu sikurse eshte kerkuar ne specifikimet e Procedures dhe sipas
kerkesave te ligjit. Ligji kerkon dhe keshillon qe AK-te jene te kujdesshem ne lidhje me perdorimin e
fondeve publike ne menyre qe te kemi kursim dhe miremenaxhim te tyre por ne asnje moment nuk
udhezon/rekomandon/urdheron qe te anashkalohen kriteret/speciflkimet teknike, te cilat bejne te
mundur realizimin me sukses te qellimit te kontrates.[...]”
II.7.Në datën 22.05.2019, operatori ekonomik ”PC Store” 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:
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“[...]Sic lehtesishte kuptohet, ne kete furnizim dhe mirembajtje, nga AK kerkohet nje sasi e
konsiderueshme mallrash si:
10 cope Kioska outdoor IP66, ku do te behet zevendesimi i te gjitha paisjeve (Kompjuter, sensore te
lageshtires, Ventilimit, Kabuj, Xhamit Mbrojtes etj.)
10 coper kamera sigurie IP
10 cope UPS 1000VA
Server
20 cope media converter
Patch panel fibre
Sëitch me 8 dhe 24 porta
UPS3000VA Rack ku. perfehihen Riparimi, Zevendesimi i Baterive, Bordeve dbe qarkut ne rast se
kane probleme giate sherbimit Etj..
Pra, sa me siper, per permbushjen e kriterit qe provon pervojen e meparshme, ofertuesit duhet te
paraqesin kontrata te realizuara me pare, te ngjashme me keto furnizime te kerkuara sipas zerave te
listuar me siper (Shtojcen 8 te DT).
Se pari, lloji i kontrates “sherbime”, i perzgjedhur nga AK eshte ne kundershtim me Nenin 3
“Perkufizime” te LPP. Sipas nenin 3 “Perkufizime” te LPP, ne piken 5 “perkufizohet se , citoj:.. [5
“Kontratat publike për shërbime" janë kontratat publike që kanë objekt kryerjen e shërbimeve.
Kontrata publike, që ka si objekt mallra dhe shërbime, vlerësohet si “kontratë publike për
shërbime”, nëse vlera e shërbimeve në kontratë tejkalon atë të mallrave në të njëjtën kontratë.
Kontratat publike, që kanë objekt shërbimet, por që përfshijnë edhe punime të lidhura në mënyrë
dytësore me objektin kryesor të kontratës, vlerësohen “kontrata publike për shërbime ”.]
Sipas nenin 3 “Perkufizime” te LPP, ne piken 6 perkufizohet se , citoj:.. [6. “Kontrata publike
furnizimi ” janë kontratat publike që kanë objekt blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa
mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë publike, që ka objekt furnizimin me mallra dhe që
përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe instalimin, vlerësohet si “kontratë publike
furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e vendosjes apo instalimit]
Per mallin, ne piken 7 perkufizohet se , citoj:.. [7. “Mall” është cdo gjë materiale me vlerë
ekonomike.]
Kete shkelje te LPP, AK e ka kryer me vetedije te plote, pasi faza e perllogaritjes se fondit limit e
kryer nga AK, detyrimisht ka bere qe AK te njihet me perpikmeri per cdo te dhene te mallrave
objekt kontrate dhe tenderit. Ne piken 2 te nenit 59 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës” te
VKM Nr.914, datë 29.12.2014 te ndryshuar, perkufizohet se , citoj:.. [autoriteti kontraktor përara
nxjerrjes së urdhrit të prokurimit duhet të argmentojë dhe të dokumentoje përllogaritjen e vlerës së
kontratës bazuar në specifikimet teknikë të objektit që prokurohet]
Pra AK. nuk mund te nxjerre urdherin e prokurimit pa kryer me pare perllogaritjet e nevojshme te
diktuara nga ligji, e cila dikton dhe llojin e kontrates (pune/ sherbime apo mallra). Nepermjet
perllogaritjeve te thjeshta aritmetike, AK lehtesisht do te verente dhe do ti rezultonte se mallrat ne
kete kontrate zene nje volum dhe vlere me te madhe sesa sherbimet. Per keto perllogaritje, ne si OE
i referohemi cmimeve tona te paraqitura ne formularin e ofertes (Shtojca 1), ku nese mbledhim
vleren e zerit 1 + zerit 2 + zerit 7 + zerit 8 + zerit 9 + zerit 11 dhe zerit 12, vlera totale per keto
mallra eshte 4,718,000 leke nga 6,086,000 leke (vlera totale e kontrates). Pra, rezulton qe tipi i
kesaj kontrate duhet te ishte nje kontrate furnizimi mallrash. Per rrjedhoje kontratat e furnizimeve
me mallra dhe sisteme kompleke komunikimi qe ne kemi paraqitur per te vertetuar pervojen e
ngjashme, perputhen me natyren e furnizimeve te kerkuara nga AK me titull objekti “sherbime”.
Bazuar ne ligj dhe argumentet sipercituar, AK ne asnje rast nuk mund te shprehet per vleresimin e
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ofertes tone duke pretenduar se: PC STORE Shpk Nuk ka paraqitur asnjë kontratë shërbimi për
"Mirëmbajtje të pajisjeve dixhitale" të cilat janë objekt i këtij prokurimi. Ne fakt objekti i prokuruar
nuk perben nje kontrate sherbimi. Dhe AK/KVO ka ber interpretim teresisht abuziv dhe
siperfaqesor te kriterit te kerkuar per pervoje te ngjashme. AK/KVO gjate shqyrtimit te ofertave nuk
mund te krahasoj vetem emertesen e objektit te kontrates apo tipin, llojin e kontrates (mallra apo
sherbime). Ne fakt, kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim,
për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi por, edhe
në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. Kjo do te thote se, autoriteti
kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale, por të analizojë në themel dhe
në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e dokumentuara nga ofertuesit/kandidatët, në
funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilin vendosen kriteret e përcaktuara. Autoriteti
kontraktor nuk mund të pretendojë zëra të ngjashëm për të gjithë zërat e pasqyruar në shtojcën 8
“Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës pasi një gjë e tillë të çon drejt përcaktimit të
zërave të njëjtë të mallrave, në kundërshtim kjo me rregullat e prokurimit publik si më sipër cituar.
Një përcaktim i tillë që në vetvete nënkupton eksperienca të njëjta apo zëra të njëjtë të shërbimeve
apo mallrave, bie në kundërshtim edhe me vetë frymën dhe qëllimin e ligjit të përcaktuara në nenin
1 të tij, duke frenuar konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomik dhe duke bërë një trajtim jo të
barabartë dhe diskriminues të tyre në procedurat e prokurimit publik. Ne si ofertues, ndjekim me
perpikmeri udhezimet dhe rekomandimet e APP-se, pasi ajo eshte organi i posacem shteteror per
ekspertize ne prokurime, qe ka kompetence ligjore rregulluese e interpretuese per prokurimet. Ne
kemi menduar se, rekomandimet e APP-se zbatohen nga AK-te, si dhe e kemi konsideruar te
mireqene se interpretimi ligor i APP-se ne keto rekomandime duhet te kuptohet njesoj nga te dyja
palet (si AK dhe OE). Ky konstatim i APP-se. dhe ky rekomandim, vjen nga APP per te orjetuar
AK-te se eshte abuzuese, kufizuese dhe e paligjshme qe ne vend te pervojes se ngjashme te kerkohet
pervoje e njejte “identike”. E njejta logjike e thjeshte vlen dhe i referohet edhe rastit kur AK duhet
te bej shqyrtim te ofertave per pervojen e ngjashme te OE-ve, ku nuk mund te kerkoje pervoja
identike. Pra, pavaresisht fazes ku ndodhemi (ne hartim te kritereve apo ne shqyrtim te ofertave)
interpretimi i APP eshte i thjeshte dhe i qarte qe, kontratat e ngjashme vleresohen ne baze te
natyres se tyre dhe jo sipas zerave konkrete. (Ku ne fakt, nga ana e realizimit Teknik, natyra e
kontrates se prokuruar nga AK dhe natyra e kontratave te paraqitura nga ana jone, jane te
ngjashme). Ne si OE, nese do te kishim dijeni se AK nuk i merr ne kosiderate rekomandimet e APP
per kete pike, atehere do t’i ishim drejtuar AK-se “minimalisht” nepermjet kerkeses per sqarim, per
te pyetur e per tu sqaruar se cfare konsideron AK kontrate te ngjashme. Theksojme se ky eshte
ushtrim i paligjshem i diskrecionit qe Ligji i jep AK-se. Ne menyre te vecante, i drejtohemi Titullarit
te AK te vendose ligjshmeri ne kete process prokurimi, duke verifikuar edhe njehere
dokumentacionin e paraqitur nga ana jone ne tender, ne permbushje te kesaj pike. Ne permbushje
te pikes objekt ankimimi, nga ana jone, ne sistemin elekronik te prokurimeve, ne rubriken
“dokumenta teknike”, eshte paraqitur dokumenti ne formatin “pdf”, me emertese “PC STORE_1”.
Ne kete document eshte paraqitur kontrata e realizuar me pare, me sukses, me OST sha., me
OSHEE sha, me Ministrine e Kultures dhe Shtypshkronja e letrave me vlere.
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Pavaresisht se AK, zerin 1 e ka emeruar ”sherbim ruajtje me kamera sigurie”, ne fakt sipas
pershkrimeve ne specifikimet teknike kuptohet qe kerkohet furnizim-vendosje dhe instalim e venie ne
funksionim e 10 cope kamerave, pra nuk kerkonet sherbim ruajtjeje. Sherbimi i ruajtjes realizohet
nga SH.P.S.F. Pervec argumenteve te paraqitura me siper, fakti qe kontrata e prokuruar nga AK
eshte fumizim me mallra vetekuptohet edhe me kerkesen per kualifikimi te pikes 2.3 per kapacitetin
teknik ku AK kerkon; Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë të garancisë për
mallrat apo sherbimet e ofruara, sipas përcaktimeve në Shtojcën Nr. 8 Specifikimet Teknike, nga
marrja në dorëzim të mallrave objekt prokurimi. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të lëshojnë
deklaratë nëpërmjet të cilës merr përsipër montimin, instalimin, konfigurimin, testimin për pajisjet,
per autoritetin kontraktor me shpenzimet e veta. AK nuk ka kryer nje shqyrtim te drejte te ofertes
tone dhe per rrjedhoje nuk eshte njohur drejte me pervojen tone, ose me vetedije genjen dhe
manipulon kur ne arsyetimin e skualifikimit shprehet se: Punët e ngjashme nuk janë paraqitur sipas
objektit të prokurimit të kërkuar nga Autonteti Kontraktor. Operatori ekonomik ka paraqitur
kontrata për shitje paisjesh elektronike si psh me OST sh.a., OSHE, Ministrine e Kulturës dhe me
Shtypshkronjën e Letrave me vlere. Nuk ka paraqitur asnjë kontratë shërbimi për "Mirëmbajtje të
pajisjeve dixhitale" të cilat janë objekt i këtij prokurimi. E themi kete pasi per cdo kontrate te
paraqitur nga ana jone per te vertetuar pervojen e me parshme, ne asnje rast nuk gjendet thjeshte
shitje pajisjesh elektronike. Te gjitha rastet, teknikisht jane instalim dhe konfigurim i sistemeve
komplekse te komunikimit dhe nderlidhjes.
Per me teper, ne dokumentacionin tone teknik te paraqitur ne SPE, me dokumentin ”_PC
STORE_3”, ne faqen 102 te tij. kemi paraqitur Licensen profesionale te Shoqerise PC STORE, me
nr. NZ.7698/1 per zbatimin e punimeve speciale, nder te tjerat dhe kategorite NS-13 dhe NS-14. Ne
VKM nr. 42, date 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se
licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike, qe ushtrojne
veprimtari ndertimi”, i ndryshuar, tek seksioni per “Shpjegime për kategoritë e ndërtimeve
(punimeve) speciale”, per kategorine NS-13 dhe NS-14 percaktohet si me poshte citoj:...[ N.S 13
Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni -Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe
ristrukturimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante të telekomunuikacionit me frekuencë të
lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të kompletuara me çdo punim të lidhur me
muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që
janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme. NS. 14 Impiante të brendshme
elektrike, telefonike, radiotelefoni TV Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave
elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të
kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të
ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që jane rëalizuar ose janë duke u realizuar në punimet e
përgjithshme.] Sa me siper AK-se i jane vene ne dispozicion te gjitha dokumentet e kerkuara dhe
ato te nevojshme per tu njohur e gjykuar drejte mbi kapacitetet teknike e profesionale te PC STORE
shpk. AK. nese do te bente nje shqyrtim te drejte te ofertave Jo te mjaftohej me vetem dy kontrata
(pa i periashtuar te tjerat) nga sa kemi paraqitur:
1. Kontrata e PC STORE me AK OST sha, ka nje kompleksitet ku nderlidhen platforma e
komunikimi (sipas specifikimeve teknike bashkelidhur kesaj ankese), kamera, mikrofone, sistem
komunikimi dixhital, paneli i kontrollit te platformes, monitori kryesor 98” me sistem matrice dhe
aplikacione dixhitale, sistemi i salles se konferencave video dhe audio me pajisje komunikimi
interaktive ku ka te perfshire mikrofon, altopalant dhe 4 cope monitor LCD nga 55”, qe per te
gjithe kete projekt jane dorezuar softëeret dhe licensat e manualet per perdorimin e tyre.
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2. Kontrata e PC STORE me AK Qendra Kombetare e Bisnezit, ku eshte realizuar furnizimvendosje ne total 55 kamerave IP, ne QKB dhe ne 30 sportele te saj ne 29 qytete te shqiperise, si
dhe instalim konfigurimi i nje sistemi administrimi qendror VMS per te menaxhuar regjistrimin ne
cdo sportel. Pra, nderkohe qe PC STORE ka realizuar instalim dhe konfigurim per secilin sistem
apo platforme se bashku me softet dhe aplikacionet, te kontratave te paraqitura, ku dihet se shkalla
e veshtiresise se realizimit teknik te objektit te kontrates eshte me e larte se shkalla e veshtiresise se
realizimit teknik te mirembajtjes se saj, per kete AK nuk mund te pretendoj se PC STORE duhet te
skualifikohet pasi ne asnje nga kontratat nuk permendet fjala ”mirembajtje”. [...]”
II.8.Në datën 05.06.2019, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.2910/1prot., datë 31.05.2019,
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 ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “PC Store” sh.p.k mbi llojin e
kontratës të përzgjedhur nga autoriteti kontraktor, me argumentin “[...]Pra, rezulton qe tipi i kesaj
kontrate duhet te ishte nje kontrate furnizimi mallrash. Per rrjedhoje kontratat e furnizimeve me
mallra dhe sisteme kompleke komunikimi qe ne kemi paraqitur per te vertetuar pervojen e
ngjashme, perputhen me natyren e furnizimeve te kerkuara nga AK me titull objekti “sherbime”.
Bazuar ne ligj dhe argumentet sipercituar, AK ne asnje rast nuk mund te shprehet per vleresimin e
ofertes tone duke pretenduar se: PC STORE Shpk Nuk ka paraqitur asnjë kontratë shërbimi për
"Mirëmbajtje të pajisjeve dixhitale" të cilat janë objekt i këtij prokurimi […]”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 3, pika 5 dhe 6 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se:
“5. “Kontratat publike për shërbime” janë kontratat publike që kanë objekt kryerjen e shërbimeve.
Kontrata publike, që ka si objekt mallra dhe shërbime, vlerësohet si “kontratë publike për
shërbime”, nëse vlera e shërbimeve në kontratë tejkalon atë të mallrave në të njëjtën kontratë.
Kontratat publike, që kanë objekt shërbimet, por që përfshijnë edhe punime të lidhura në mënyrë
dytësore me objektin kryesor të kontratës, vlerësohen “kontrata publike për shërbime”.
6. “Kontrata publike furnizimi” janë kontratat publike, që kanë objekt blerjen, blerjen me pjesë ose
me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë publike, që ka objekt
furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe instalimin, vlerësohet
si “kontratë publike furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e vendosjes apo instalimit”
III.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikime teknike”, në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se:
“
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NR

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

PËSHKRIMI
Sherbim ruajtje me Kamera Sigurie IP sipas spec te
mesiperme
Sherbim back-up me UPS 1000VA
Mirembajtje Modulit te nderfaqes per infokjosk
interaktive
Mirembajtje Modulit te integrimit te platformes me
ëebsite te Bashkise
Mirembajtje Aplikacionit mobile per Android, IOS
Mirembajtje e sistemit te raportimeve
Mirembajtje Kjoska outdoor IP66 ku perfshihen,
zevendesimi i te gjitha paisjeve (Kompjuter, sensore te
lageshtires, Ventilimit, Kabuj, Xhamit Mbrojtes etj.)
Mirembajtjen UPS3000VA Rack ku perfshihen
Riparimi, Zevendesimi i Baterive, Bordeve dhe qarkut
ne rast se kane probleme gjate sherbimit
Mirembajtjen Server ku perfshihen zevendesimi i cdo
pjese te serverit ne rast problematike gjate kohes se
sherbimit
Mirembajtjen Software menaxhimi te infokioskave
Mirembajtjen Rrjeti fibres ne qytet
Mirembajtjen dhe zevendesimin te Patch panel fibre,
media converter, switch 24 porta management

NJESIA SASIA

Cope

10

Cope

10

Muaj

12

Muaj

12

Muaj
Muaj

12
12

Muaj

12

Muaj

12

Muaj

12

Muaj
Muaj

12
12

Muaj
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III.1.3.Nga shqyrtimi i objektit të prokurimit, si dhe tabelës me sasinë e mallit dhe shërbimit që
kërkohet, Komisioni konstaton se, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se mallrat që do të furnizohen
janë vetëm zëri 1 dhe zëri 2, ndërsa për zërat 7, 8, 9 dhe 12, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se
mallrat që mund të furnizohen do të jenë pjesë të pajisjeve dhe gjithmonë në rast se do të jetë e
nevojshme, në kuadër të shërbim - mirëmbajtjes. Gjithashtu konstatohet se zërat e tjerë të tabelës të
mësipërme, dukshëm kanë të bëjnë me shërbim-mirëmbajtje. Në këto kushte, Komisioni gjykon se,
referuar objektit të prokurimit, zërave të shërbim/furnizimit të përcaktuar, si dhe qëllimit për të cilin
kryhet procedura e prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor e ka përcaktuar drejt llojin e
kontratës që prokurohet, pasi objekti kryesor i kësaj kontrate është shërbimi i mirëmbajtjes të
pajisjeve egzistuese, pavarësisht se në rast nevoje do të duhen të ndërrohen disa pjesë të këtyre
pajisjeve.
Sa më sipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues “PC Store” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “PC Store” sh.p.k mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyen: “[...]-Operatori ekonomik ka paraqitur kontrata për shitje pajisjesh
elektronike , si psh me OST sh.a, OSHE, Ministrinë e Kulturës, dhe me Shtypshkronjën e Letrave me
vlere. Nuk ka paraqitur asnjë kontratë shërbimi për “Mirëmbajtje të pajisjeve dixhitale” të cilat
janë objekt i këtij prokurimi.[…]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.2.1.Në shtojcën nr. 7, pika 2.3.1, “Për kapacitetin teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
“1.Për të provuar përvojën e mëparshme, operatoret ekonomik duhet te paraqesin dëshmi për
shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit në një vlerë jo më të vogel
se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të
fundit.
Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:a)Kur furnizimet
e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë:
b)Kontrata e lidhur dhe vërtetim të lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve
dhe/ose faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
c)Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të
paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.“

III.2.2.Nga verfikimi i kryer në SPE, në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
ankimues “PC Store” sh.p.k, ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë vijon :
-

-

-

-

-

-

Kontratë datë 15.12.2016, lidhur ndërmjet OST sh.a dhe operatorit ekonomik “PC Store”
sh.p.k., me objekt “Krijimi i sallës së konferencave dhe pajisja e sallës kryesore të
mbledhjeve me sistem ndërlidhje”, me vlerë kontrate të realizuar me tvsh 21,553,896 lekë,
shoqëruar me faturë tatimore shitje dhe vërtetim realizimi.
Kontratë datë 13.02.2018, lidhur ndërmjet OSHEE sh.a. dhe operatorit ekonomik “PC
Store” sh.p.k., me objekt “Sistem kufizues akses kontrolli”, me vlerë kontrate të realizuar
me tvsh 7,740,144 lekë, shoqëruar me faturë tatimore shitje dhe vërtetim realizimi.
Kontratë datë 01.11.2016, lidhur ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe operatorit ekonomik
“PC Store” sh.p.k., me objekt “Sistemi i kamerave të sigurisë në ambientet e Ministrisë së
Kulturës”, me vlerë kontrate të realizuar me tvsh 2,764,800 lekë, shoqëruar me faturë
tatimore shitje dhe vërtetim realizimi.
Kontratë datë 09.12.2016, lidhur ndërmjet Qëndrës Kombëtare të Biznesit dhe operatorit
ekonomik “PC Store” sh.p.k., me objekt “Instalimi i sistemit të kamerave për të gjitha
sportelet e QKB”, me vlerë kontrate të realizuar me tvsh 2,920,680 lekë, shoqëruar me
faturë tatimore shitje dhe vërtetim realizimi.
Kontratë datë 01.03.2016, lidhur ndërmjet Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë sh.a. dhe
operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k., me objekt “Pajisje për dhomë serveri”, me vlerë
kontrate të realizuar me tvsh 898,200 lekë, shoqëruar me faturë tatimore shitje dhe vërtetim
realizimi.
Kontratë datë 11.04.2016, lidhur ndërmjet Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë sh.a. dhe
operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k., me objekt “Furnizim me kamera dhe instalimin e
tyre”, me vlerë kontrate të realizuar me tvsh 2,295,840 lekë, shoqëruar me faturë tatimore
shitje dhe vërtetim realizimi.

III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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
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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. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
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.2.4. Në nenin 28, pika 3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “3. Për të provuar përvojën e mëparshme,
autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri
viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent
publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara..
III.2.5. Për të dhënë një gjykim sa më të drejtë dhe në përputhje me legjislacionin për prokurimin
publik, Komisioni i Prokurimit Publik, shqyrtoi preventivat e kontratave të paraqitura në tender nga
operatori ekonomik ankimues, nga ku konstatoi se në të tërësi zërat e kontratave të paraqitura nga
operatori ekonomik i sipërpërmendur, janë të ngjashme me zërat e shërbimeve të kontratës objekt
prokurimi. KPP gjykon se për të plotesuar pikën e mësipërme të kërkesave për kualifikim për
kontratat e ngjashme, operatorët ekonomik duhet të paraqesin kontrata të ngjashme me objektin që
prokurohet dhe jo kontrata të njëjta, pasi në këtë rast do të quheshin kontrata të njëjta ato kontrata
që përmbajnë të gjitha zërat që përmban preventivi i shërbimeve që tenderohen, gjë e cila është
pothuajse e pamundur, pasi për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme, brenda fushës së ekspertizës me
shërbimet objekt prokurimi, që në rastin konkretë lidhen me teknologjinë e informacionit dhe
elektronikës. Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës
dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në këto kushte, KPP gjykon se operatori ekonomik ankimues, me dokumentacionin e paraqitur e ka
përmbushur kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor, shtojcën nr. 7, pika 2.3.1, “Për kapacitetin
teknik” në dokumentat standarte të tenderit, në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt “Mirëmbajtje për projektin ”Shqipëria Dixhitale””, me
nr. REF-18492-04-17-2019, me fond limit 7,182,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “PC Store” sh.p.k., si dhe të korrigjojë shkeljet duke e kualifikuar këtë operator
ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “PC Store” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 907 protokolli Datë 22.05.2019;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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