REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.570/3 Prot

Tiranë, më 10.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

“Ilar” Sh.p.k.
Rruga “Muhamed Gjollesha”, Nr. 17,

TIRANË
Postёs Shqiptare sh.a.
TIRANË
Pёr dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e
prokurimit Publik”, i ndryshuar, Ligji nr. 9824, datё 01.11.2007 “Pёr akreditimin
e organizmave tё vlerёsimit tё konformitetit nё Republikёn e Shqipёrisё”.
Nё datёn 10.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 570, datë
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07.05.2013, të operatorit ekonomik “Ilar” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurё e
hapur” me objekt: “Lidhёse plastike”, me fond limit 3.744.000 lekё (pa TVSH), të zhvilluar në
datë 17.04.2013 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a. Tiranё.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues 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.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


subjekti ankues ka paraqitur fillimisht ankesë, pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka
paraqitur ankesë, me tё njёjtin 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;



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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga subjekti ankimues dhe autoriteti
kontraktor, konstatoi si vijon:


Në datë 25.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt:
“Lidhёse plastike”;



Nё datё 17.04.2013 ёshtё hapur procedura e mёsipёrme e prokurimit;



Nё kёtё procedurё prokurimi kanё marrё pjesё operatorёt ekonomikё si vijon:
1. “Ilar” sh.p.k. – 3.240.000 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar;
2. “Ekspo-Sistem” sh.p.k. – 3.384.000 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar;
3. “Agimi B” sh.p.k. – 3.454.000 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar;
4.

“Adel CO” sh.p.k. – 3.726.000 lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;



Ankimuesi ёshtё njohur nga autoriteti kontraktor pёr skualifikimin nga procedura e
mёsipёrme tё prokurimit nё datё 23.04.2013;



Nё datё 29.04.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor, duke
kundёrshtuar kualifikimin nga procedura e konkurrimit;



Nё datё 02.05.2013 me shkresё nr. 984/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje
ankimuesit, duke refuzuar ankesёn;
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Nё datё 07.05.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik
duke kundёrshtuar skualifikimin nga procedura e prokurimit. Konkretisht ankimuesi
ёshtё skualifikuar nga kjo procedurё prokurimi me argumentimin se:

1. Mungon certifikata e cilёsisё e mostrёs (kampionit) lidhёse plastike tё paraqitur nё
tender, nё pёrputhje me kriteret e pёrcaktuara nё pikёn 2.3.4, tek shtojca 7;
2. Mungon CV-ja e stafit kryesor pёrgjegjёs pёr realizimin e kontratёs, nёpёrputhje me
kriteret e pёrcaktuara nё pikёn 2,3,4;
3. Mostra e paraqitur nuk i pёrmbush plotёsisht specifikimet teknike, tё kёrkuara nё
shtojcёn 8, pasi:
a. Njёra nga mostrat e paraqitura nuk pёrmbush asnjё element tё kёrkuar tek
specifikimet teknike, tё parashikuara nё shtojcёn 8;
b. Mostra tjetёr e paraqitur ёshtё lehtёsisht e thyeshme dhe e kёputshme nё temperatura
normale tё stinёs, ku tek specifikimet teknike kёrkohet tё jetё rezistent ndaj
temperaturave, sidomos gjatё pёrdorimit nё periudha me temperaturё tё ulёt;
c. Tek specifikimet teknike kёrkohet qё mostra tё jetё me shёnimin “Albanian Post” tё
stampuar nё kokёn e lidhёses, ndёrkohё qё mostra e paraqitur ёshtё me shёnimin
“ILIR ALBANIA”.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
1. Pёrsa i pёrket arsyes sё parё tё skualifikimit, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, shtojca 7, kriteret e veçanta tё kualifikimit, pika 2.3.2
Kapaciteti teknik ёshtё kёrkuar: “Tё paraqitet çertifikatё cilёsie dhe Analizё laboratorike
e mostrёs (kampionit) tё lidhёses plastike tё paraqitur nё tender”;
b) Shoqёria “Ilar” sh.p.k., nё plotёsim tё kriterit tё mёsipёrm pёr kualifikim ka paraqitur
Aktin nr. 09.4, datё 17.04.2013 (Ekzaminim Teknik Objekti Lidhёs), ndёrkohё qё nga
ankimuesi nuk ёshtё paraqitur njё çertifikatё cilёsie, ёshtё parashikuar nё kriterin e
mёsipёrm pёr kualifikim;
c) Nё nenin 53, pika 3 tё “Ligjit pёr prokurimin publik”, parashikohet se: “Autoriteti
kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit...[...]”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mёsipёrm pёr kualifikim, nuk ёshtё
plotёsuar nga ankimuesi.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
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2. Pёrsa i pёrket arsyes sё dytё tё skualifikimit, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, shtojca 7, kriteret e veçanta tё kualifikimit, pika 2.3.4
Kapaciteti teknik ёshtё kёrkuar: “CV e subjektit ofertues dhe e stafit kryesor pёrgjegjёs
pёr realizimin e kontratёs”.
b) Nga ana e ankimuesit, nё plotёsim tё kriterit pёr kualifikim ёshtё paraqitur CV-ja e
shoqёrisё “Ilar” sh.p.k., ndёrkohё qё mungon CV-ja e stafit kryesor, pёrgjegjёs pёr
realizimin e kontratёs, siç ёshtё kёrkuar nё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mёsipёrm pёr kualifikim, nuk ёshtё
plotёsuar nga ankimuesi.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
3. Pёrsa i pёrket arsyes sё tretё tё skualifikimit, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, Kriteret e veçanta pёr kualifikim, kapaciteti teknik, pika 2.3.2
ёshtё parashikuar: “Nё orёn e pёrcaktuar nё Njoftimin e kontratёs pёr hapjen e ofertave,
operatorёt ekonomikё konkurrentё duhet tё paraqesin Mostra (kampione) tё lidhёses
plastike qё ofrojnё. Mosparaqitja e mostrave ёshtё kusht skualifikues”;
b) Nё shtojcёn 8, Specifikimet teknike, janё parashikuar elementёt konkretё qё duhet tё
pёrmbajnё mostrat qё do tё paraqitjen pranё autoritetit kontraktor;
c) Mostrat e paraqitura nga ankimuesi pranё autoritetit kontraktor, nuk pёrmbajnё elementёt
konkretё tё parashikuar tek specifikimet teknike, dhe konkretisht:
1. Mostra e parё nuk pёrmban asnjё nga elementёt e kёrkuar nga autoriteti kontraktor
tek specifikimet teknike;
2. Mostra e dytё nuk pёrmban shёnimin “Albanian Post”, tё stampuar tek koka e
lidhёses. Kjo mostёr ёshtё paraqitur me shёnimin “Ilir Albania”, nё kundёrshtim me
sa parashkuar nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu kjo mostёr ёshtё lehtёsisht e
thyeshme dhe kёputet lehtёsisht, kur nga autoriteti kontraktor, tek specifikimet
teknike ёshtё kёrkuar shprehimisht qё materiali i paraqitur tё jetё rezistent, sidomos
gjatё periudhёs me temperatura tё ulёta.
d) Nё nenin 53, pika 3 tё “Ligjit pёr prokurimin publik”, parashikohet se: “Autoriteti
kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit...[...]”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se mostrat e paraqitura nga shoqёria “Ilar” sh.p.k. nuk
janё paraqitur nё pёrputhje me specifikimet teknike, tё parashikuara nё shtojcёn 8 tё
Dokumenteve tё tenderit.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
Përsa më sipër, mbështetur në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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 ankimin e paraqitur nga operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt: “Lidhёse plastike”, me fond limit 3.744.000 lekё
(pa TVSH), të zhvilluar në datë 17.04.2013 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
Tiranё.
2. Autoriteti kontraktor, lejohet qё tё vazhdojё procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palёt mund tё bёjnё ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrёveshjes administrative.

Relator: Denis Martopullo

KRYETAR
LEALBA PELINKU

5-5

