KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 581/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Ndryshimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë
e hapur”, me objekt: “Blerje pajisjesh për sigurimin e godinave”,
me fond limit 16.195.867 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 23.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Albcontrol
sh.a.”

Ankimues:

“Trinity Trade Company” sh.p.k
Rr. “Reshit Çollaku”, Pallati 15 katësh, Sh.1, Ap.1, Kati 2
Tiranë

Palë e ankimuar:

Albcontrol sh.a
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.1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denis Martopullo, z.
Muharrem Çakaj, z. Hektor Muçaj, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Blerje pajisjesh për
sigurimin e godinave”, me fond limit 16.195.867 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 23.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Albcontrol sh.a.
II.2. Në datën 06.10.2014 ka mbërritur në adresën e autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k, i cili kërkon modifikimin e dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. […] Nuk është kusht që t’i kërkohet një operatori ekonomik që të jetë në zotërim të
licencës së zbatimit Kategoria NS-13, Kategoria NS-14, Kat 4C, 10E; Licencës
Individuale të Projektimit Kat 4C, 10E.
Kjo për arsye se objekti i prokurimit nuk përfshin :
-

Projektim linja e rrjete telefoni
2

-

Zbatim të projekteve impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
Zbatim impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Objekti i prokurimit është blerje pajisje sigurie, produkte të gatshme.
-Çfarë planesh menazhimi të projektit duhet t’i paraqiten blerësit si: grafikë “pemë”
(tree charts), organogramë (flow charts), plane rrjeti (network plans), grafikë të koduar
(bar charts) dhe si struktura të ndarjes së punës, kur kemi të bëjmë me pajisje të
gatshme, montimi i të cilave (p.sh i portave detektorë) kërkon vetëm vendosjen e katër
vidave në dysheme dhe 2-3 orë pune, nga specialistë të nivelit të mesëm?
-Çfarë dokumenti duhet të paraqitet për “Furnitori duhet të kontrollojë projektin në
lidhje me aktivitetet e mbuluara apo të influencuara nga kontrata, duke përdorur planet
e manaxhimit të projektit, meqënëse është futur si kërkesë skualifikuese.
Për të mos bërë përsëritje, kjo vlen për të gjitha pikat 1.1-1.7.
II.3. Në datën 07.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 720/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën. Në këtë shkresë, autoriteti kontraktor
ka arsyetuar si më poshtë:
“Kjo procedurë ka për qëllim blerjen dhe instalimin e pajisjeve për sigurimin e godinave të
Albcontrol sh.a
Duke iu referuar këtij objekti prokurimi si dhe specifikimeve teknike, janë hartuar edhe
kërkesat për kualifikim, të cilat kanë lidhje të ngushtë me objektin e prokurimit. Kjo në
vetvete përbën një nga kërkesat themelore të LPP-së […].
Në lidhje me kërkesat e pikave2.3/b/c/d ju informojmë që vendosja e këtyre kritereve për
zotërimin e licencave përkatëse nga operatorët ekonomikë ka të bëjë me sistemet e alarmit
të cilat kanë lidhje të ngushtë me pajisjet e sigurisë që do të blihen dhe instalohen në
mjediset Albcontrol sh.a. Pra që të jemi sa më korrekt, nuk kemi të bëjmë ashtu si citohet
nga ana juaj me:
-

Projektim linja e rrjete telefoni
Zbatim të projekteve impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
Zbatim impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Nga sa më sipër del qartë që ato që ju përmendni, janë disa nga fushat ku kanë zbatim këto
licenca, por njëkohësisht një nga fushat ku gjejnë zbatim edhe sistemet e alarmit, të cilat në
rastin tonë janë edhe baza përse janë kërkuar.
Në lidhje me kërkesat e kapacitetit teknik, pika 1.2 ku kërkohet: “Planet e menaxhimit të
projektit duhet t’i paraqiten blerësit si: grafikë “pemë” (tree charts), organogramë (flow
charts), plane rrjeti (network plans), grafikë të koduar (bar charts) dhe si struktura të
ndarjes së punës, ashtu si furnitori e mendon të arsyeshme”, duhet t’u vëmë në dukje se
Albcontrol sh.a është një shoqëri që operon në një fushë ku kërkohet siguri maksimale dhe
kapacitete të larta teknike, për vetë faktin që menaxhon hapësirën ajrore të Republikës së
Shqipërisë. Për këtë arsye ne, për çdo pajisje, sistem apo instalim që kryhet në ambientet
tona, kërkojmë të jetë e sigurt brenda standarteve më të mira ndërkombëtare dhe
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njëkohësisht të kemi një plan të qartë të mënyrës dhe afateve të instalimit. Në rastin tuaj ju
mund të deklaroni sipas mënyrës që shikoni të arsyeshme këtë pikë të kritereve për
kualifikim.”
II.4. Në datën 13.10.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 20.10.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa e
autoritetit kontraktor nr. 767/1 prot., ku jepet informacion mbi hartimin e dokumentave të
tenderit dhe trajtimin e ankesës nga ana e këtij autoriteti.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionin që disponon në lidhje me procedurën e
mësipërme të prokurimit,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”
gërmat b/c/d, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar, përveç të tjerave, si më poshtë:
Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë në zotërim të Licencës së Zbatimit Kategoria NS13, Klasifikimi A për “Impiante dhe linja telefonike dhe të telekomunikacioni”,
Kategoria NS 14 Klasifikimi A për “Impiante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni
TV etj”, lëshuar nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit.
Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë në zotërim të Licencës së Zbatimit Kat. 4C për
“Projektim linja e rrjete –telefoni, radiofoni – citofoni – sisteme alarmi-televiziv etj, për
objekte civile, industriale, turistike Kat.10 E “Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës –linja
tensioni të ulët -të mësëm” lëshuar nga Ministria e Punëve Publike dhe të Transportit.
Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë në zotërim të Licencës Individuale së Projektimit
Kat. 4C për “Projektim linja e rrjete –telefoni, radiofoni—citofoni- sisteme alarmi –
televiziv etj. Për objekte civile, industriale, turistike” KAT. 10E “Kabina elektrike të rrjetit
shpërndarës – linja tensioni të ulët – të mesëm”, lëshuar nga Ministria e Punëve Publike
dhe Transportit.
Ndërsa po këtu në pikat nga 1.1 deri 1.7 është kërkuar:
Furnitori duhet të kontrollojë projektin në lidhje me aktivitetet e mbuluara apo të
influencuara nga Kontrata, duke përdorur planet e manaxhimit të projektit.
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Planet e manaxhimit të projektit duhet t’i paraqiten blerësit si: grafikë “pemë” (tree
charts), organigramë (flow charts), plane rrjeti (network plans), grafikë të koduar (bar
charts) dhe si struktura të ndarjes së punës, ashtu si furnitori e mendon të arsyshme.
Informacioni i mëposhtëm duhet të përfshihet në planet e manaxhimit të projektit të
furnitorit, të paraqitur në këto dokumenta:
-Skeduli me afatin kohor të të gjithë projektit të instalimit.
-Skedule kohore të detajuara të progresit të punës /eve të Projektit SMR.
-Etapat e rëndësishme të punës.
-Datat e proceseve dhe vendimeve thelbësore për t’u marrë nga Albcontrol sh.a dhe
Furnitori.
Kërkesa e mësipërme është kusht i vendosur nga Albcontrol sh.a si subjekt i çertifikuar nga
institucionet ndërkombëtare dhe si e tillë, bazuar dhe në Manualin e Safety të Albcontrol,
kërkon që për shërbimet e jashtme të saj, të ketë një operator ekonomk të çertifikuar. Këto
kërkesa janë vendosur mbi bazën e Manualit të Safety të Albcontrol sh.a si dhe standardet
çertifikuese të cilësisë së shërbimeve, të cilat Albcontol sh.a është e detyruar t’i zbatojë.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, njoftimin e kontratës pika II.1, është përcaktuar lloji i
kontratës, “Blerje mallra”.
III.1.3. Në Kreun III, pika 3 gërma (b) “Kontratat e mallrave” të VKM-së nr.1, datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, janë përcaktuar
dokumentacioni dhe dëshmitë që duhet të kërkojë autoriteti dhe të dorëzojë operatori
ekonomik për të vërtetuar se disponon kapacitetet e nevojshme dhe të mjaftueshme për
realizimin e kontratës në përputhje dhe me volumin e saj.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ligjvënësi ka mirëpërcaktuar në rregullat e
prokurimit publik dokumentacionin dhe dëshmitë që duhet të dorëzojë operatori ekonomik
për të vërtetuar se disponon kapacitetet e nevojshme dhe të mjaftueshme për realizimin e
kontratës për procedurat e prokurimit blerje mallra të tilla si, dëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare, kopje të çertifikuara
të një ose më shumë bilanceve, kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose deklaratë për
gjendjen financiare nga një ose më shumë banka.
Gjithashtu mund të kërkohen dëshmi për origjinalitetin e mostrave, përshkrimin dhe/ose
fotografitë apo katalogjet teknike dhe/ose dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të
lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me
specifikimet teknike si dhe certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga
sistemet e standartizimit shqiptar, europian ose ndërkombëtare .
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Sipas përgjigjes që autoriteti kontraktor i ka kthyer ankimuesit, rezulton se kërkohet jo
vetëm blerja e pajisjeve objekt prokurimi por edhe instalimi i tyre, gjë e cila nuk është
specifikuar në Shtojcën 8 “Specifikimet teknike” dhe në përgjithësi në dokumentat e
tenderit. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit mund të gjykohet vetëm për blerjen e
pajisjeve në fjalë me treguesit teknike të përcaktuar në specifikimet teknike dhe në asnjë rast
nuk rezulton që, përveç blerjes së pajisjeve, në objektin e prokurimit është përfshirë edhe
instalimi i tyre. Për më tepër që nga ana e autoritetit kontraktor nuk është kërkuar as
periudha e garancisë së pajisjeve për sigurimin e godinave objekt prokurimi.
Komisioni i Prokurimit Publik konkludon se nga ana e autoritetit kontraktor janë hartuar
kritere për kualifikim të cilat në rregullat e prokurimit publik i’u referohen kontratave të
shërbimeve dhe ndërtimeve, por jo kontratave të mallrave sikundër është kjo kontratë.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimet e ankimuesit qëndrojnë.
III.2. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në nenin 27/2, të VKM nr. 184 datë
17.03.2010, që parashikon se:“Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe
vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit,
Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre”, vëren se autoriteti kontraktor, Albcontrol
sh.a, ka publikuar dokumentat e tenderit në datën 29.09.2014, në të cilat rezulton se nuk
është pasqyruar ndryshimi ligjor i miratuar me VKM nr. 379, datë 11.06.2014 (hyrë në fuqi
me publikimin në FZ nr.92, datë 19.06.2014), në lidhje me detyrimin që kanë autoritetet
kontraktore për të kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në tender të një vërtetimi që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.
Në vendimin K.P.P. 527/2014, datë 16.09.2014, Komisioni i Prokurimit Publik është
shprehur në lidhje me ndryshimet e bëra në legjislacionin për prokurimin publik me VKM
nr. 379, datë 11.06.2014 të Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa në Vendimin nr. 1, datë
10.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për prokurimin publik” të
ndryshuar, përsa i përket kriterit për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike, si dhe për pasojat e detyruara nga legjislacioni.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të bëjë
modifikimin e dokumenatve të tenderit në përputhje me përcaktimet në rregullat e
prokurimit publik, si më sipër cituar.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Blerje
pajisjesh për sigurimin e godinave”, me fond limit 16.195.867 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 23.10.2014, nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1665 Protokolli,
Datë 13.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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