KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 915/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.12.2016 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.
REF-47352-08-11-2016, me objekt “Blerje matrikuj për
matrikullimin e kafshëve të reja për mbarështrim, majmëri dhe
mish për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit
83.333.261 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.09.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Milifar” sh.p.k. nga
procedura e mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

“O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
Bulevardi “Bajram Curri”, Rr. Nikollë Kaçorri, ND 1, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.2, 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 të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 12.08.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF47352-08-11-2016, me objekt “Blerje matrikuj për matrikullimin e kafshëve të reja për
mbarështrim, majmëri dhe mish për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit
83.333.261 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 13.09.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “W. Center” sh.p.k.
2. “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
3. “Milifar” sh.p.k.

73.418.125 lekë, skualifikuar
79.103.619,35 lekë, skualifikuar
82.621.063 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 21.09.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
- Mungon Deklarata e Informacionit Konfidencial e përcaktuar në DST
II.4. Në datën 27.09.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor si dhe duke ngritur pretendime për operatorin ekonomik të kualifikuar.
II.5. Në datën 03.10.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 7323/5 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 10.10.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 04.11.2016, nëpërmjet vendimit KPP 842/2016, Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k., duke urdhëruar
autoritetin kontraktor të anulojë vendimin për skualifikimin e këtij operatori dhe për pasojë
kualifikimin e tij. Konkretisht në vendimin KPP 842/2016, Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-47352-08-11-2016, me
objekt “Blerje matrikuj për matrikullimin e kafshëve të reja për mbarështrim, majmëri
dhe mish për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit 83.333.261 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 13.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.
2. Të pushojë procedimin administrativ në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “Ë.
Center” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
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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II.8. Në datën 08.11.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar (riklasifikim) të ofertave si dhe kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “OES
Distrimed” sh.p.k. në bazë të vendimit KPP 842/2016.
Sipas këtij riklasifikimi, renditja e ofertave është si më poshtë:
1. “W. Center” sh.p.k.
2. “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
3. “Milifar” sh.p.k.

73.418.125 lekë, skualifikuar
79.103.619,35 lekë, kualifikuar
82.621.063 lekë, kualifikuar

II.9. Komisioni i Prokurimit Publik, ka vendosur të heqë pezullimin e procedurës së mësipërme
të prokurimit, pas zbatimit të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik KPP 842/2016, nga
ana e autoritetit kontraktor.
II.10. Në datën 10.11.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar (riklasifikim) të ofertave si dhe skualifikimin e ofertës së tij, me arsyet
si më poshtë vijon:
-

-

Skualifikohet nga kjo procedurë prokurimi pasi nuk plotëson kriteret e veçanta për
kualifikim, pasi nuk ka përkthyer katalogët (dëshmitë e origjinalitetit apo katalogjet
teknike), në kundërshtim me kërkesën e kërkuar në DT në të cilën citohet: “nëse
çertifikatat dhe dëshmitë janë në gjuhë të huaj, duhet të shoqërohen me një përkthim të
noterizuar në gjuhën shqipe.”.
Gjithashtu nuk plotëson kriterin e veçantë për kualifikim, konkretisht në rubrikën
“Kapaciteti Teknik”, pika e), në të cilën citohet: “Të paraqiten mostra për të gjithë
artikujt e kërkuar të shoqëruara me dokumentacionin, rezultate të provave, raporte
vlerësimi të laboratorëve profesional të akredituar në vendin prodhues, për të vërtetuar
përputhjen me kërkesat teknike të kërkuara në DT. Mospërmbushja e karakteristikave të
mostrave është kusht skualifikues”, ky kriter nuk është plotësuar pasi të dhënat midis
analizave laboratorike dhe mostrave të paraqitura nga ky operator ekonomik në këtë
procedurë prokurimi nuk përputhen, pasi ka diferencë në peshë të mostrave.

II.11. Në datën 15.11.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor si dhe duke ngritur pretendime për operatorin ekonomik të kualifikuar.
Konkretisht në ankesë pretendohet si më poshtë vijon:
[...]
Në datën 07.11.2016, autoriteti kontraktor ka rivlerësuar procedurën e prokurimit duke
kualifikuar ofertën e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ndërkohë në datën
10.11.2016, arbitrarisht po nga ana e këtij autoriteti kontraktor është bërë rivlerësimi i ofertës
së paraqitur nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ku është pretenduar për
mospërmbushje të kritereve për kualifikim nga kjo shoqëri dhe është proceduar me skualifikimin
e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.,me arsyetimin si vijon:
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-

-

Nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim pasi nuk ka përkthyer katalogët (dëshmitë
e origjinalitetit apo katalogët teknikë), në kundërshtim me kërkesën e cituar në DT në të
cilën citohet: “Nëse çertifikatat dhe dëshmitë janë në gjuhë të huaj, duhet të shoqërohen
me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
Nuk plotëson kriterin e veçantë për kualifikim, konkretisht në rubrikën “Kapaciteti
teknik”, pika e) në të cilën citohet: “të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e kërkuar të
shoqëruara me dokumentacionin, rezultate të provave, raporte vlerësimi të laboratorëve
profesional të akredituar në vendin prodhues, për të vërtetuar përputhjen me kërkesat
teknike të kërkuara në DT. Mospërmbushja e karakteristikave të mostrave është kusht
skualifikues, ky kriter nuk është plotësuar pasi të dhënat midis analizave laboratorike dhe
mostrave nuk përputhen, pasi ka diferencë në peshtë të mostrave.
Megjithëse ky është një interpretim administrativ pas vendimit të KPP...., jemi të detyruar
të kontestojmë arsyet e pabaza të AK-së.
Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të drejtëpërdrejtë me ligjin për
prokurimin publik, pasi fillimisht (në datën 07.11.2016) ka kualifikuar operatorin
ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., dhe në vijim ka tejkaluar kompetencat në zbatimin
e vendimit nr. 842/2016 datë 04.11.2016 të Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka
rivlerësuar edhe njëherë procedurën e prokurimit duke e skualifikuar këtë operator
ekonomik në kundërshtim me sa është gjykuar nga KPP.
Ritheksojmë se veprimet e autoritetit kontraktor bien në kundërshtim të plotë me nenin
64/2, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.20069 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku
parashikohet [...].
Pra në rastin konkret konstatohet se nga ana e autoritetit kontraktor janë kryer veprime
procedurale që bien në kundërshtim të plotë me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik.
[...]
Gjithashtu, rivlerësimi (skualifikimi) i ofertës së operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed”
sh.p.k., datë 10.11.2016, është në kundërshtim me kërkesat e pikës 2 të nenit 66 të VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku thuhet
[...]
Edhe nëse rivlerësimi i datës 10.11.2016 është bazuar në shqyrtimin e një ankese nga
operatori “Milifar”, AK përsëri ka vepruar në kundërshtim me ligjin “Për prokurimin
publik”, pasi afati për ankimim nga operatorët ekonomikë kundrejt vendimit të AK ka
përfunduar.
Theksojmë se renditja e ofertave e datës 07.11.2016 është bërë mbi një vendim të KPP-së
dhe jo AK-së.
Kundër vendimit të KPP-së ka të drejtë të ankimojë vetëm AK dhe jo operatorët
ekonomikë.
Argumentimet tona në lidhje me pretendimet antiligjore të AK:
1. Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit theksojmë se në kriteret e veçanta për
kualifikim, gërma “d” kërkohen: “Dëshmitë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin
dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike.
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Kërkohen të paraqiten katalogje me fotografi me të dhënat teknike për artikujt e ofruar,
në katalog të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt e ofruar
sipas modelit të deklaruar dhe të markohen ose të nënvizohen edhe specifikimet përkatëse
sipas DT. Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i
prokurimit me qëllim që AK të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të
përcaktuara në DT.
Parashikohet gjithashtu se “nëse çertifikatat dhe dëshmitë jnë në gjuhë të huaj, duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjyhën shqipe.
Nga arsyetimi i dhënë nga autoriteti kontraktor është pretenduar se operatori ekonomik
“O.E.S. Distrimed” sh.p.k. nuk ka përkthyer katalogët teknikë siç është kërkuar në
dokumentat e tenderit.
Theksojmë se në kriteret për kualifikim është cituar shprehimisht se nëse çertifikatat dhe
dëshmitë janë në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në
gjuhën shqipe. Nga ana e këtij të fundit nuk është përmendur në asnjë moment që
katalogët e ofruar nga operatorët ekonomikë të përkthehen dhe noterizohen në gjuhën
shqipe.
Nga ana e shoqërisë “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. në përputhje me pikë d të kritereve të
veçanta për kualifikim janë paraqitur dëshmitë dhe çertifikatat e përkthyera dhe të
noterizuara në gjuhën shqipe.
Sqarojmë gjithashtu se operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. në paraqitjen e
katalogëve ka vepruar në përputhje me kriteret për kualifikim të hartuara nga autoriteti
kontraktor, pasi siç u përmend sa mësipër nga ana e AK nuk është cituar në asnjë
moment përkthimi dhe noterizimi i katalogëve të paraqitur në këtë procedurë prokurimi
dhe për pasojë nuk mund të gjykohet në asnjë moment si arsye skualifikimi nga ana e
autoritetit kontraktor.[...]
2. Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit sqarojmë se kemi ofruar në këtë procedurë
prokurimi të njëjtin prodhues/produkt/kod/mostër që ky autoritet kontraktor ka
pranuar/furnizuar në kontratat e mëparshme i cili ka qenë konform dhe për këtë ne kemi
vërtetim realizimi me sukses të kontratës nga AK[...].
Sqarojmë se operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. në përputhje me kriterin e
mësipërm për kualifikim ka paraqitur rezultatet e provave si dhe raportet e vlerësimit nga
laboratorët profesionale. Të dhënat e peshës së mostrave në Test Raportin Nr. 11-760 (të
cilës i referoheni AK) janë paraqitur nga prodhuesi Kupsan tek Service –Icar s.r.l. Itali
për aplikimin e çertifikatës për modelin e ofruar si mostër modeli BM 200 i cili është
matrikull gjedhi, mostra seri/kod 3883 e cila ka peshën 9.88 gr.
Këtu shtohet një devijancë e peshores Mettler Toledo e cila ka peshuar mostrat e këtyre
serive me devijancën e përmendur në raport std. Dev. 0.15, pra nëse mblidhet del një e
mesme 10 gr pesha e vërtetë e mostrës që kemi paraqitur, mostër të cilën edhe ne
gjithashtu e disponojmë dhe peshon 10 gr.
Nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. janë paraqitur mostrat e kërkuara
nga autoriteti kontraktor në përputhje të plotë me specifikimet teknike (pesha fizike 10 g
çift, peshë mashkull + peshë femër) të parashikuara në këtë procedurë prokurimi.
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Theksojmë se mostrat e paraqitura nga shoqëria jonë përmbushin të gjitha specifikimet
teknike të hartuara nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu katalogët origjinal të prodhuesit
dhe mostrat e paraqitura janë në përputhje me përmasat dhe peshën e kërkuar nga
autoriteti kontraktor tek specifikimet teknike. Mostrat e paraqitura nga operatori ynë
ekonomik përmbushin të gjitha karakteristikat sipas specifikimeve teknike. Për këtë arsye
nuk mund të pretendohet në asnjë moment mospërputhje dhe diferencë në peshën e
mostrave të paraqitura nga shoqëria “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. Theksojmë se në kushte
të klasifikimit tonë si fitues ne nuk kishim një interes të ligjshëm të ankoheshim, por në
momentin që ne riskualifikohemi për arsye që nuk qëndrojnë[...].
Operatori jonë ka interes të ligjshëm të drejtëpërdrejtë në vlerësimin dhe kualifikimin e
padrejtë dhe shpalljen fitues të operatorit Milifar pasi po shkelen haptazi të dretjat tona...
Operatori ynë kundërshton kualifikimin e operatorit ekonomik Milifar sh.p.k., pasi nuk
plotëson asnjë nga kriteret e veçanta për kualifikim si edhe specifikimet teknike të
hartuara nga autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi dhe konkretisht:
1. Nuk plotëson pikën 2.3. gërma a) të kritereve të veçanta për kualifikim[...]
2. Nuk plotëson pikën 2.3. gërma c) pasi nuk disponon Aprovim për modelin e
ofruar[...]
3. Mostrat e paraqitura nga shoqëria “Milifar” sh.p.k. nuk përmbushin specifikimet e
hartuara nga autoriteti kontraktor[...]
4. Gjithashtu konstatohet si nga katalogët edhe nga matrikujt fizik të paraqitura ditën e
tenderit se këto mostra kanë dimensione dhe peshë të ndryshme nga kërkesat e
specifikuara në DST, specifikimet teknike[...].
Theksojmë gjithashtu se sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit poseduesit e
kuotave të shoqërisë “Milifar” sh.p.k. kanë lidhur marrëveshje pengu mbi kuotat me
Alpha Bank në përmbushje të detyrimeve të huamarrjes sipas një kontrate kredie[...]
Skualifikimi i ofertës së operatorit tonë ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., i cili me
eksperiencën dhe kontratat e realizuara me sukses ndër vite ofron siguri, përmbush të
gjitha kriteret për kualifikim si dhe specifikimet teknike me një ofertë ekonomike prej
79.103.619,35 lekë dhe kualifikimi i operatorit ekonomik “Milifar” sh.p.k. me një ofertë
më të lartë ekonomike...., pa eksperienca të ngjashme, mostra surrogate, me mangësi dhe
për pasojë në kundërshtim të hapur me kriteret dhe specifikimet e parashikuara në këtë
procedurë prokurimi, bie në kundërshtim të hapur me qëllimin e përcaktimit të mësipërm
ligjor si një nga parimet bazë të legjislacionit për prokurimin publik.
Mbështetur në sa më sipër kërkojmë përfundimisht:
1. Skualifikimin e shoqërisë “Milifar” sh.p.k.
2. Anulimin e vendimit të autoritetit kontraktor mbi rivlerësimin e ofertave dhe
skualifikimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
3. Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. si oferta e
paraqitur në përputhje me kriteret për kualifikim si dhe specifikimet teknike
4. Shpalljen fitues të ofertës së operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
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II.12. Në datën 17.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 8660/3 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën. Konkretisht në kthim
përgjigje autoriteti kontraktor argumenton si më poshtë:
[...] Pretendimi juaj në lidhje me katalogët nuk qëndron. Në Shtojcën 8 të dokumentave të
tenderit për këtë procedurë citohet se”... Nëse çertifikatat dhe dëshmitë janë në gjuhë të huaj,
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe...”, dhe kjo vlen për çdo
dokument që paraqitet në këtë procedurë dhe jo ashtu sikundër pretendoni ju që ky kërkim është
vetëm për çertifikata dhe dëshmi. Në dokumentat e tenderit është përcaktuar mjaft qartë që “....
Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është shqip...”, kjo procedurë
prokurimi është procedurë e hapur dhe është në gjuhën shqipe dhe i gjithë dokumentacioni duhet
të jetë në gjuhën shqipe apo i përkthyer dhe noterizuar nëse është në gjuhë të huaj, kjo në
respektim të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik.
Gjithashtu nuk qëndron dhe pretendimi tjetër se operatori juaj ekonomik plotëson kriterin e
veçantë për kualifikim ..... “të paraqiten mostra......, raporte vlerësimi të laboratorëve
profesional të akredituar në vendin prodhues, për të vërtetuar përputhjen me kërkesat teknike të
kërkuara në DT...”. Ky kriter nuk është plotësuar, pasi të dhënat midis analizave laboratorike
dhe mostrave nuk përputhen, rezulton diferencë në peshë të mostrave. Gjithashtu operatori
ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., nuk ka paraqitur në këtë procedurë prokurimi dhe raport
testet për kategoritë dele, dhi dhe derr, ka paraqitur raport test vetëm për kategorinë gjedh.
Pesha për kategorinë e derrave sipas katalogut, i cili dhe ky është i papërkthyer është 4.5 gr dhe
jo 6 gr sa është kërkuar në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit[…].
II.13. Në datën 24.11.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
Në lidhje me kthimin e përgjigjes së autoritetit kontraktor, ankimuesi argumenton si më poshtë:
[…] Lidhur me sa kundërshton autoriteti kontraktor në përgjigjen e kthyer, se gjuha e përdorur
është gjuha shqipe, konfirmojmë se kjo kërkesë ligjore është plotësuar nga ana jonë, nëpërmjet
gjithë dokumentave përkatës (dëshmi e çertifikata), të cilat janë përkthyer e noterizuar, ndërkohë
që, vlen të theksohet fakti se ndryshe nga çdo document tjetër katalogu pasqyron
karakteristika/parametra teknike të mallit, të cilat praktikisht nuk mund të shoqërohen me
përkthim. Ky është një dokument demonstrues i produktit të ofruar, cilësia dhe standardi i të cilit
vërtetohet nga një sërë dokumentash të dorëzuar nga ana jonë conform kërkesave të
dokumentave të tenderit. Për rrjedhojë mospërkthimi i katalogut nuk mund të shërbejë në asnjë
rast si arsye skualifikimi[…].
Në lidhje me mostrat […] në kriteret për kualifikim, nuk është parashikuar në asnjë moment
paraqitja e test – raporteve për të gjithë kategoritë e artikujve, siç pretendohet nga autoriteti
kontraktor […].
II.14. Nëpërmjet shkresës me nr. 9025 prot., datë 25.11.2016, me objekt “Kërkesë për
përshpejtim të shqyrtimit të ankesës”, të protokolluar me tonën në datën 25.11.2016, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
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Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton si më poshtë:
[...]
Komisioni i Vlerësimit të ofertave në zbatim të vendimit të KPP 842/2016, datë 04.11.2016,
proçedoi me rivlerësimin e ofertave të paraqitura nga OE pjesëmarrës, duke kualifikuar
operatorin ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. Bazuar në sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave kualifikon sipas kësaj renditje operatorët ekonomikë të cilët kanë paraqitur dhe
plotësuar dokumentacionin ligjor, ekonomik dhe tekniko-profesional sipas kërkesave të DT dhe
ka pranuar ofertat ekonomike të vlefshme si më poshtë:
1. “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
79.103.619,35 lekë, kualifikuar
2. “Milifar” sh.p.k.
82.621.063 lekë, kualifikuar
Pas rivlerësimit më datë 09.11.2016 operatori ekonomik “Milifar” sh.p.k. paraqiti ankesë për
rivlerësimin e kryer nga autoriteti kontraktor, në të cilën kërkohet rishikimi i vendimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed”
sh.p.k., në këtë procedurë si dhe rivlerësimin e ofertës së këtij operatori ekonomik duke e
skualifikuar atë, konkretisht:
Në këtë ankesë, operatori ekonomik “Milifar” sh.p.k. nuk është dakord me kualifikimin e
operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me
pretendimin se ky operator ekonomik nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit. Ankimuesi
pretendon se operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., në këtë procedurë prokurimi nuk
përmbush kriterin për vërtetimin e lëshuar nga OSHEE për shlyerjen e detyrimeve të energjisë
elektrike, ka paraqitur katalogët e papërkthyer si dhe këto katalogje nuk përmbajnë të dhëna
sipas specifikimeve teknike. Gjithashtu ankimuesi pretendon se dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.,në lidhje me raportet e vlerësimit të laboratorëve
profesionalë të akredituar në vendin prodhues nuk janë në përputhje me kërkesat teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pas një analize të hollësishme të pretendimeve të ngritura në
ankesë dhe shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar prej tij, konkludoi si më poshtë:[…]
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Milifar” sh.p.k. për rivlerësim të ofertave
[…] për skualifikimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., në këtë
procedurë prokurimi,
2. Autoriteti kontraktor të procedojë me rivlerësim të ofertave për procedurën e
prokurimit…….
Në këto kushte u procedua me rivlerësim të ofertave duke skualifikuar operatorin ekonomik
“O.E.S. Distrimed” sh.p.k., për mungesë dokumentacioni të ndryshme nga ato për të cilat është
kualifikuar Komisioni i Prokurimit Publik.
Pas rivlerësimit ka paraqitur ankesë operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.,, datë
15.11.2016, në të cilën kërkohet rishikimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., dhe kualifikimin e operatorit
ekonomik “Milifar” sh.p.k. si dhe vlerësimin e ofertave në këtë procedurë prokurimi duke
kualifikuar operatorin ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., dhe skualifikimin e operatorit
ekonomik “Milifar” sh.p.k.
[…].
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, se autoriteti kontraktor ka
tejkaluar kompetencat, përsa i përket rivlerësimit të datës 10.11.2016, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.1.1. Në datën 12.08.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF47352-08-11-2016, me objekt “Blerje matrikuj për matrikullimin e kafshëve të reja për
mbarështrim, majmëri dhe mish për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit
83.333.261 lekë (pa TVSH).
III.1.2. Në datën 13.09.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “W. Center” sh.p.k.
73.418.125 lekë, skualifikuar
2. “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
79.103.619,35 lekë, skualifikuar
3. “Milifar” sh.p.k.
82.621.063 lekë, kualifikuar
III.1.3. Në datën 21.09.2016, operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
- Mungon Deklarata e Informacionit Konfidencial e përcaktuar në DST.
III.1.4. Në datën 27.09.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor si dhe ngre pretendime për operatorin ekonomik të kualifikuar.
III.1.5. Në datën 03.10.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 7323/5 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
III.1.6. Në datën 10.10.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
III.1.7. Në datën 04.11.2016, nëpërmjet vendimit KPP 842/2016, Komisioni i Prokurimit Publik
ka vendosur të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k., duke urdhëruar
autoritetin kontraktor të anulojë vendimin për skualifikimin e këtij operatori dhe për pasojë
kualifikimin e tij.
Konkretisht në vendimin KPP 842/2016, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-47352-08-11-2016, me objekt
“Blerje matrikuj për matrikullimin e kafshëve të reja për mbarështrim, majmëri dhe mish
për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit 83.333.261 lekë (pa TVSH),
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2.
3.

4.

zhvilluar në datën 13.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave.
Të pushojë procedimin administrativ në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “Ë.
Center” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të prokurimit.
Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“O.E.S. Distrimed” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
kualifikuar këtë operator ekonomik.
Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera[…].

III.1.8. Në datën 08.11.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar (riklasifikim) të ofertave si dhe kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “OES
Distrimed” sh.p.k. në bazë të vendimit KPP 842/2016.
Sipas këtij riklasifikimi, renditja e ofertave është si më poshtë:
1. “W. Center” sh.p.k.
73.418.125 lekë, skualifikuar
2. “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
79.103.619,35 lekë, kualifikuar
3. “Milifar” sh.p.k.
82.621.063 lekë, kualifikuar
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të heqë pezullimin e procedurës së mësipërme
të prokurimit, pas zbatimit të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik KPP 842/2016 nga
autoriteti kontraktor.
III.1.10. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se, në datën
09.11.2016, operatori ekonomik “Milifar” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k.
III.1.11. Pas shqyrtimit të ankesës së paraqitur në lidhje me klasifikimin e datës 07.11.2016, në
datën 10.11.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar (riklasifikim) të ofertave. Në këtë datë ankimuesi është njoftuar për
skualifikimin e ofertës së tij, me arsyet si më poshtë:
- Skualifikohet nga kjo procedurë prokurimi pasi nuk plotëson kriteret e veçanta për
kualifikim, pasi nuk ka përkthyer katalogët (dëshmitë e origjinalitetit apo katalogjet
teknike), në kundërshtim me kërkesën e kërkuar në DT në të cilën citohet: “nëse
çertifikatat dhe dëshmitë janë në gjuhë të huaj, duhet të shoqërohen me një përkthim të
noterizuar në gjuhën shqipe.”.
- Gjithashtu nuk plotëson kriterin e veçantë për kualifikim, konkretisht në rubrikën
“Kapaciteti Teknik”, pika e), në të cilën citohet: “Të paraqiten mostra për të gjithë
artikujt e kërkuar të shoqëruara me dokumentacionin, rezultate të provave, raporte
vlerësimi të laboratorëve profesional të akredituar në vendin prodhues, për të vërtetuar
përputhjen me kërkesat teknike të kërkuara në DT.
Mospërmbushja e karakteristikave të mostrave është kusht skualifikues”, ky kriter nuk
është plotësuar pasi të dhënat midis analizave laboratorike dhe mostrave të paraqitura
nga ky operator ekonomik në këtë procedurë prokurimi nuk përputhen, pasi ka diferencë
në peshë të mostrave.
III.1.12. Në datën 15.11.2016, operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga
autoriteti kontraktor, si dhe duke ngritur pretendime për operatorin ekonomik të kualifikuar.
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Gjithashtu, ankimues ngre pretendime edhe në lidhje me procesin e vlerësimit të bërë në datën
10.11.2016 nga autoriteti kontraktor, duke pretenduar se është veprim në tejkalim të
kompetencave të tij.
III.1.13. Në datën 17.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 8660/3 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
III.1.14. Në datën 24.11.2016 operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III.1.15. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
“Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Duke analizuar rastin në shqyrtim, në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
pretendimi i operatorit ekonomik “Milifar” sh.p.k., si operatori ekonomik i vetëm i kualifikuar në
klasifikimin fillestar të ofertave të datës 21.09.2016, i ngritur pranë autoritetit kontraktor në
datën 09.11.2016, legjitimohet pasi, interesi i tij i ligjshëm, dëmtohet tashmë nga kualifikimi i
operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. në këtë procedurë prokurimi.
Theksojmë se, në klasifikimin e parë të datës 21.09.2016, të dhënë nga vlerësimi i KVO-së,
konstatohet se operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. është i skualifikuar, ndaj edhe
operatori ekonomik “Milifar” sh.p.k. në këtë moment nuk ka pasur interes, përsa kohë që oferta e
tij është e vetme ofertë e kualifikuar.
III.1.16. Në lidhje me sa më sipër analizuar, si dhe referuar edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, autoriteti
kontraktor ka zbatuar vendimin KPP 842/2016, datë 04.11.2016, dhe në datën 07.11.2016 ka
bërë rivlerësimin e ofertave duke e kualifikuar operatorin ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k.
Nisur nga ky vlerësim i ri, operatori ekonomik “Milifar” sh.p.k., i cili tashmë nuk është i vetmi i
kualikuar, legjitimohet si operator ekonomik, si edhe ka interes të drejtëpërdrejtë në këtë
procedurë prokurimi, interesi i ligjshëm, i drejtëpërdrejtë dhe real i të cilit cënohet nga ky
rivlerësim dhe nga kualifikimi i operatorit ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k., i renditur me
ofertë ekonomike me vlerë më të ulët se oferta e tij (i renditur i pari për nga vlera ekonomike), në
bazë të legjislacionit në fuqi, në kushtet e vënies në dijeni me riklasifikimin e ofertave dhe
kualifikimin e operatorit ekonomik “OES Distrimed” sh.p.k., rrjedhimisht, i lind e drejta për t’u
ankuar në respekt të shkallëve të ankimimit, të parashikuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit
publik, fillimisht pranë autoritetit kontraktor. Autoriteti kontraktor, nisur nga ankesa e paraqitur
nga operatori i kualifikuar “Milifar” sh.p.k., ashtu siç edhe verifikohet nga sistemi i prokurimeve
elektronike, në datën 10.11.2016 ka bërë rivlerësimin e ofertave, ku konstatohet se operatori
ekonomik ankimues “OES Distrimed” sh.p.k. është skualifikuar për shkaqe të tjera, të ndryshme
nga ato për të cilat është kualifikuar fillimisht nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik për tejkalim kompetence nga
autoriteti kontraktor, nuk qëndron.
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III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. se arsyeja e
skualifikimit “nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim, pasi nuk ka përkthyer katalogët
(dëshmitë e origjinalitetit apo katalogjet teknike), në kundërshtim me kërkesën e kërkuar në DT
në të cilën citohet: “nëse çertifikatat dhe dëshmitë janë në gjuhë të huaj, duhet të shoqërohen me
një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8 Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3. “Kapaciteti teknik”, gërma “d”, është përcaktuar: “d) Dëshminë e origjinalitetit të
mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike.
-Kërkohen të paraqiten katalogje, me fotografi, me të dhënat teknike për artikujt e ofruar, në
katalog të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt e ofruar sipas
modelit të deklaruar dhe të markohen ose të nënvizohen edhe specifikimet përkatëse sipas DT.
Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i prokurimit me
qëllim që AK të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në DT”.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, rezulton
se në sistemin e prokurimeve elektronike, është paraqitur dokumenti me emërtimin Katalog, nga
verifikimi i të cilit konstatohet se ky dokument është në gjuhë të huaj.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 e 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”.
III.2.4. Në nenin 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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 dokumentat e tenderit...”;
III.2.5. Në nenin 14 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht: “Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e
lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”.
III.2.6. Në dokumentat e tenderit, Seksioni IV Procedura, pika IV.6 është përcaktuar
shprehimisht:
“Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Shqip
Anglisht
X
Tjetër

_______________

Gjithshtu, në Shtojcën 8 të dokumentave të tenderit Formular për Vërtetimin e
Kualifikimit/pjesëmarrjes, “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit”, përcaktohet
shprehimisht se: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë
të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
III.2.7. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se katalogët e paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues nuk janë paraqitur në gjuhën shqipe, duke e bërë të pamundur
identifikimin e plotësimit të specifikimeve teknike sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor në
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dokumentat e tenderit, për më tepër që nuk janë të përkthyera të paktën vetëm ato pjesë të
katalogut që kanë të bëjnë me përshkrimin apo specifikimet teknike të mallit apo produktit të
kërkuar, pasi katalogu nuk përmban vetëm të dhëna teknike (si përmasa etj.), por ashtu siç
shprehet edhe ankimuesi, përmban edhe karakteristika teknike të shprehura e shpjeguara me
përshkrim. Përcaktimi i bërë në dokumentat e tenderit, si në seksionin IV, ashtu edhe në Shtojcën
8 Kriteret e përgjithshme të kualifikimit, aq më tepër në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, është përkufizuar qartë që gjuha e
përdorur është gjuha shqipe dhe rrjedhimisht çdo dokument i paraqitur në gjuhë të huaj duhet të
jetë në gjuhën shqipe, ose i përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe, përcaktim ky që vlen për
çdo dokument të paraqitur në këtë procedurë prokurimi. Sqarojmë se përkufizimi ligjor i
mësipërm është gjithpërfshirës, pra për të gjithë dokumentacionin përkatës që paraqitet në këtë
procedurë prokurimi.
III.2.8. Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, se në dokumentat e tenderit nuk është
kërkuar që katalogët të paraqiten në gjuhën shqipe, por është kërkuar vetëm që çertifikatat dhe
dëshmittë të jenë në gjuhën shqipe, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
Në kushtet kur, në dokumentat e tenderit të hartuara e të miratuara nga Agjencia e Prokurimit
Publik, e konkretisht në kriteret e përgjithshme, të cilat janë detyrimisht për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë, si dhe detyrimisht për të mos u ndryshuar nga autoriteti kontraktor gjatë
hartimit të dokumentave të tenderit, është përcaktuar qartë e saktë që “Nëse gjuha e përdorur në
procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim
të noterizuar në gjuhën shqipe”, si edhe gjuha e përdorur është përcaktuar ”Gjuha Shqipe”,
atëherë i gjithë dokumentacioni i paraqitur në procedurën e prokurimit duhet të jetë në gjuhën
shqipe ose i përkthyer i noterizuar në gjuhën shqipe, përcaktim ky gjithpërfshirës që i përket çdo
lloj dokumentacioni që do të paraqitet në këtë procedurë prokurimi nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës. Akoma më tej, nisur nga përcaktimi i bërë në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor në kriteret e veçanta të kualifikimit (tek të cilat autoriteti kontraktor mund të
përcaktojë vetë kriteret që mendon se janë të nevojshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë të interesuar, gjithnjë në përpjesëtim me natyrën dhe vlerën e kontratës, objekt
prokurimi), togfjalëshi çertifikatat dhe dëshmitë, ashtu si edhe autoriteti kontraktor sqaron, nuk
përjashton katalogjet nga detyrimi për t’u paraqitur në gjuhën shqipe (pasi në vetvete edhe
katalogu është një dëshmi që shërben për të vërtetuar se parametrat dhe karakteristikat teknike të
mallit/produktit përputhen me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
ana e autoritetit kontraktor), ashtu si edhe ligjvënësi e ka përcaktuar, por është gjithpërfshirës për
çdo dokument që është kërkuar për t’u paraqitur në tender nga autoriteti kontraktor, të tilla si
çertifikata ISO, autorizim prodhuesi, aprovim për modelin e ofruar, katalogje, rezultate të
provave, raporter vlerësimi të laboratorëve etj., pasi, referuar pretendimit të ankimuesit, do të
duhej që për çdo kriter të vendosur nga autoriteti në dokumentat e tenderit (konkretisht për
çertifikata ISO, autorizim prodhuesi, aprovim për modelin e ofruar, katalogje, rezultate të
provave, raporter vlerësimi të laboratorëve etj.), të përcaktohej edhe gjuha në të cilin do të
paraqitej dokumenti përkatës, ndërkohë që ligjvënësi e ka përcaktuar dhe e ka sqaruar mjaft qartë
momentin dhe mënyrën e paraqitjes së dokumentacionit në një procedurë prokurimi, përsa i
përket gjuhës së përdorur.
III.2.9. Referuar seksionit II të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë”
ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me
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kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e ankimuesit
nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në këto dokumenta,
pasi ankimuesi është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti
kontraktor, të paraqesë çdo dokumentacion që përmban të dhëna dhe elementë që janë gjykuar të
nevojshëm dhe të domosdoshëm nga ana e këtij të fundit.
III.2.10. Sqarojmë se nëse ankimuesi do të kishte pretendime në lidhje me kërkesat e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ai ka patur në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tij parashikuar nga neni 63 pika
1/1 e LPP, ku parashikohet se: “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit
të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e
ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa
ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga
data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, në rast se, operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi
plotësimin e kërkesave për kualifikim, ai mund të paraqiste kërkesë për sqarime pranë autoritetit
kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave të parashikuar nga neni 42 i LPP-së, ku
parashikohet se: “[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit
nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5
ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në
kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë
sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
[…]”.
III.2.11. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë 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.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë,
makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
III.2.12. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik duhet të dorëzojë të gjithë
dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet
në përputhje me këtë dokumentacion.
Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk
plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
III.2.13. Bazuar në sa më sipër KPP sqaron se në një procedurë prokurimi subjekti i parë i
interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik
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që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe
që ka përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të
konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar
një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë
duke mbetur i skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. për skualifikimin
e operatorit ekonomik “Milifar” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.4.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.4.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k. nuk merret në
shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 28 të VKM-së 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, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “O.E.S. Distrimed” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-47352-08-11-2016, me
objekt “Blerje matrikuj për matrikullimin e kafshëve të reja për mbarështrim, majmëri
dhe mish për llojet gjedhë, të imta dhe derra”, me fond limit limit 83.333.261 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 13.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2355 Protokolli
Datë 24.11.2016
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