REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.721/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.11.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Power Industries” shpk, në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me Nr.REF-24585-08-24-2017, me objekt
“Blerje materiale të shërbimit të ndërlidhjes, për nevoja të
strukturave të Forcave të Armatosura”, me fond limit 12.705.000
lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.09.2017, nga autoriteti
kontraktor Ministria e Mbrojtjes.

Autoriteti kontraktor:

Ministria e Mbrojtjes
Rruga e Dibrës (ish Shkolla e Bashkuar), Tiranë.

Ankimues:

“Power Industries” shpk
Rr.“Irfan Tomini”, Pallati G&P, kati I
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. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
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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 relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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, 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.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 25.08.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-24585-08-24-2017, me objekt “Blerje materiale të
shërbimit të ndërlidhjes, për nevoja të strukturave të Forcave të Armatosura”, me fond limit
12.705.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.09.2017, nga autoriteti kontraktor Ministria e
Mbrojtjes.
II.2. Në datën 18.09.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3 Në datën 24.09.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“Communication Progress”shpk
“Power Industries” shpk
“Fat Group”shpk
“Vassa” shpk
“Fastech” shpk
“Delta Elektrik”
“PC Store” shpk
“Real Com” shpk
“Alen Co” shpk
“Bolt” shpk
“Atlantik 3” shpk
“AES Communication” shpk

nuk ka paraqitur ofertë
10.496.705 lekë
10.682.930 lekë
10.871.650 lekë
10.969.150 lekë
10.998.760 lekë
11.016.000 lekë
11.694.800 lekë
11.769.970 lekë
11.918.410 lekë
11.954.825 lekë
12.033.971 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.3.1. Në datën 24.09.2017, operatori ekonomik “Power Industries” shpk është vënë në dijeni
mbi arsyen e skualifikimit, si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k., nuk plotëson kërkesat për kualifikim të
përcaktuara në DT, pasi nuk plotëson kërkesën e pikës 2.3.1 të kritereve të veçanta të
kualifikimit, lidhur me “ekzekutimin e furnizimeve të ngjashme me artikujt objekt prokurimi, në
një vlerë jo më të ulët se 40 % e fondit limit që prokurohet, të realizuara gjatë tre viteve të
fundit”.
Për plotësimin e këtij kriteri operatori ka paraqitur kontratën nr. 1097, datë 17.05.2016
shoqëruar me vërtetimin e realizimit nr. 1731/1, datë 27.07.2016. Materialet e furnizuara në
kontratën e sipërcituar nuk janë të ngjashme me artikujt objekt prokurimi pasi objekti i saj është
“Blerje materiale elektrike”.
II.4. Në datën 26.09.2017 operatori ekonomik “Power Industries” shpk kundërshton vendimin e
KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Me dt.24.9.2017, kemi marre nga Autoriteti Kontraktore njoftimin per skualifikimin e ofertes
tone me argumentimin se per te plotesuar kriterin tuaj duhet pervoje te meparshme, ne kemi
dorezuar kontraten nr .1097, dt. 17.05.2016, shoqeruar me vertetimin e realizmit nr. 1731, dt.
27.07.2016, sipas pretendimit te AK materialet e furnizuara ne kontraten e sipercituar nuk jane
te ngjashme me objektin e prokurimit, pasi objekti i saj jane materiale elektrike.
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Ajo qe duam te argumentojme eshte fakti se AK ka ushtruar diskrecionin e tij duke diskriminuar
nje subjekt ekonomik qe ka paraqitur kontrata te ngjashme (dhe jo te njejta sic mund te kerkoje
AK), me cmim te ulet duke favorizuar per arsye ekonomike, politike e sociale nje subjekt tjeter
konkurrent ne gare. AK ka shkelur barazine e pjesmarresve ne tendera publik ne dem te
konkurrences se drejte e te ndershme.
AK ne proceduren e prokurimit me objekt "Blerje materiale te sherbimit te nderlidhjes" ka
kerkuar materiale te ndryshme nderlidhje. Ne keto materiale jane edhe pajisje e materiale
elektrike ne teresi e vec e vec, te tilla si fiber optike, xhunto e fibres optike, kamera vezhgimi,
kabell, kanalina, koka rrjeti, ushqyes tensioni, pinca, trapan, havi korrenti, kapikorda, testues
mjeti kompjuterik, trokeza, togezime, bateri, ups, priza, izolant. Ne si OE kemi paraqitur
kontrate te ngjashme, kontraten e mesiperme me liste artikujsh elektrike. AK na refuzon me
argumentimin se kontrata (pra objekti i kontrates) eshte materiale elektrike, ne nje kohe qe vete
objekti i AK nuk eshte materiale elektronike por materiale nderlidhje. Nga vete konteksti si dhe
bazuar ne VKM nr. 610/2017 Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave, produktet qe ne kemi
paraqitur si eksperience te ngjashme jane brenda kategorise 85 te VKM. Pra mallrat qe kemi
porositur jo vetem jane te ngjashme por madje seksionet e tyre si fiber optike jane te se njejtes
kategori. Nderkohe edhe nenseksioni 30 I VKM Nr. Per nomenklaturen e veprimtarive
ekonomike , pajisjet optike e elektrike jane te se njejtes kategori (pra produkte te ngjashme). Per
me teper edhe bazuar ne shkencen, ju kujtojme se shkenca elektro teknike eshte e displinuar ne
disa disiplina si elektronike, nderlidhje , elektrike. Fakti qe KVO e AK ka marre me lehtesi kete
skualifikim a thua se nuk verteton asgje pervoja, bilancet e subjektit tone, a thua sikur jemi nje
kompani e re e dale ne treg per here te pare tek ky AK, deshmon se tendencat e AK jane me
shume se ato qe shprehen.
Bazuar ne nenin 46 te LPP-se, kerkesat e meparshme kane te bejne me besueshmerine e OE, jo
per objektin e kontrates ne fjale, por per teresine e aktiviteteve te tij qe kryhen ne nje kontrate.
Fakti se AK kerkon materiale elektrike si fiber optike, priza, etj te cilat ne totalin e ofertes tone
zene mbi 70% te vleres se kontrates dhe se pajisjet telefonike qe jane pajisje elektrike te rrymes
se dobet (ulet) zene rreth 20% te kontrates, deshmon se AK ka keqperdorur argumentimin ne
dem te konkurrences.
Edhe ne analizen ligjore krijohet kjo pyetje:
Me permbushjen e shumices se zerave, artikujve qe jane te ngjashem ne mos te njejte, cfare
rrezikon AK ne perfomancen e ketij OE?
Me kontrate te ngjashme nenkuptohet qe Zerat/ artikujt e kerkuar duhet te jene te njejte per
teresine e artikujve te kerkuar?
Ne pergjigje te pyetjes se pare ne pretendojme se neni 46 kerkon te dhena per te krijuar nje ide
nese OE eshte ne kushtet e realizimit apo mosrealizimit te kontrates, pra ka pervoje e
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eksperience pune ne treg. Na rezulton se xhiro tona si dhe kontrata minimaliste e paraqitur e
ploteson kete kusht pasi kemi pervoje ne treg, me nje bilanc te shendoshe e pervoje ne fushen e
tregtimit te artikujve te kerkuar nga AK. Pra ne kete rast argumentimi qe ben KVO bie.
Ne lidhje me pyetjen e dyte bazuar ne fjalorin shqip, fjala “e ngjashme” do te thote qe dy
produkte ose njesi nuk jane te njejta/ identike. Pra qe ne kete moment bie nje nga elementet e
AK ku kerkon qe per cdo artikull OE duhet te kete pervoje. Ligji kerkon qe OE te kete kapacitete
dhe mosshitja apo mostregtimi i nje artikulli nuk e ben nje subjekt te pakualifikuar/ te paafte per
te tregtuar qe gjendet lehtesisht ne treg dhe ka aftesine te dalloje e perballoje kerkesen e AK.
Kerkojme nga AK te anulloje vendimin e paligjshem dhe nderprerjen e marreveshjes se ndaluar
me OE te favorizuar prej tij, ne dem te konkurrences dhe ligjshmerise”.
II.5. Në datën 04.10.2017, me shkresën nr. prot.5747/4, operatori ekonomik ankimues “Power
Industries” shpk është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.6. Në datën 12.10.2017, pala ankimuese operatori ekonomik “Power Industries” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. prot.6299/2, datë 23.10.2017, protokolluar me tonën me nr. 1584/2
në datën 24.10.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës të operatorit ekonomik ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik “Power
Industries” sh.p.k., nuk plotëson kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi nuk plotëson
kërkesën e pikës 2.3.1 të kritereve të veçanta të kualifikimit, lidhur me “ekzekutimin e

5

furnizimeve të ngjashme me artikujt objekt prokurimi, në një vlerë jo më të ulët se 40 % e fondit
limit që prokurohet, të realizuara gjatë tre viteve të fundit”.
Për plotësimin e këtij kriteri operatori ka paraqitur kontratën nr. 1097, datë 17.05.2016
shoqëruar me vërtetimin e realizimit nr. 1731/1, datë 27.07.2016. Materialet e furnizuara në
kontratën e sipërcituar nuk janë të ngjashme me artikujt objekt prokurimi pasi objekti i saj është
“Blerje materiale elektrike”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, a
III.1.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” pika 2.3 1 të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen kriteret si më poshtë:

1 Operatori Ekonomik duhet të ketë përvojë të suksesshme në ekzekutimin e furnizimeve të
ngjashme me artikujt objekt prokurimi, në një vlerë jo më të ulët se 40 % e fondit limit që
prokurohet, të realizuara gjatë tre viteve të fundit. Kjo kërkese duhet të plotësohet me anë të
paraqitjes së dokumentacionit si më poshtë:
Kur furnizimet janë realizuar me persona juridike publike (shtetërore), duhet të paraqitet
kontrata e furnizimit shoqëruar me vërtetimin për realizimin me sukses të saj
dhe/ose
Kur furnizimet janë realizuar me persona juridike ose fizike private, duhet të paraqiten
fatura tatimore ku te jenë shënuar qartë data, artikujt, vlera dhe emri i blerësit”.

III.1.2. Në Aneksin A “Sasia e artikujve objekt prokurimi” bashkëlidhur dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet më poshtë vijon:
Njësia

Çmimi per
Vlera

Nr.

Emërtimi artikujve

e matjes

Sasia

njësi
pa Tvsh
pa Tvsh

1

Telefon VoIP

copë

80

2

Telefon Analog

copë

15

3

Media Converter
10/100/1000

çift

20

4

Fiber Optike ajrore 24
fije, 12 cifte.

ml

7000

6

5

Xhunto fiber optike
OPGË

copë

5

6

Xhunto fiber optike

copë

15

7

Konektor Fibre LC-LC

copë

20

8

Konektor Fibre LC-FC

copë

20

9

Konektor Fibre FC-FC

copë

20

10

Konektor Fibre SC-SC

copë

20

11

Konektor Fibre SC-FC

copë

20

12

Pig tails LC 1m,2m

copë

30

13

Pig tails FC 1m, 2m

copë

50

14

Pig tails SC 1m, 2m

copë

30

15

Patch Panel Fiber LC
24 Porta me konektor

copë

5

16

Patch korda LC-LC 1m.

copë

30

17

Patch korda LC-LC15m.

copë

30

18

Patch korda LC-SC 1m.

copë

30

19

Monitor racku, komplet

copë

4

20

RG-59 kabell koaksial
per kamera vezhgimi

copë

500

21

Patchkorde Coaksiale
Balun - Femer BNC
dalje RJ45

copë

15

22

Patchkorde Kabull per
E1-RJ45BNC

copë

200

23

KVM Sëitch me USB
+kabull komandimi ne
distance HD, Audio IN,
Audio OUT

copë

5

7

24

Priza +suport+ kapak
montimi RJ-45

komplet

295

25

Priza + suport+kapak
montimi RJ-11

komplet

145

26

Kabell UTP cat 6 me
skermo

ml

5310

27

Kabull telefoni 4x0,5mm

ml

250

28

Patch cord Rj45 3 m cat
6

copë

40

29

Patch cord Rj45 5 m cat
6

copë

60

30

Patch cord Rj45 10 m
cat 6

copë

40

31

Patch cord Rj45 15 m
cat 6

copë

40

32

Kanaline 80x60

ml

3250

33

Koka rrjeti RJ-45 cat6

pako

10

34

Konektor per kabell
koacial RG 213 tip N

copë

25

35

Konektor per kabell
koacial RG 213 tip PL

copë

24

36

Konektor per kabell
cellflex 1/2 tip N

copë

10

37

Kabull koaksial cellflex
½ 50 Ω

ml

200

38

Ushqyes tensioni 24 volt

copë

10

39

Set celsash fiso nga 6”
deri tek 32”

set

1

40

Set kacavidash me 23 te

set

1
8

ndryshme
41

Pinca universale 220V

copë

8

42

Komplet tekniku

komplet

1

43

Trapan dore

copë

1

44

Havi korenti

copë

1

45

Testues rrjeti
kompjuterik

copë

1

46

Kapikorda bakri Ɵ = 10
mm

copë

80

47

Trokeza

copë

7

48

Material permiresues
tokezimi

kg

60

49

Aksesore tokezimimorseta

copë

20

50

Percjelles bakri i i
zhveshur Ɵ ≥10 mm

copë

150

51

Bateri per UPS 12V,
100Ah

copë

8

52

Bateri hermetike për
UPS 12V 7Ah

copë

742

53

Bateri 12V 3.3 Amp

copë

10

54

Bateri ups 12 V 5A

copë

50

55

Bateri 9 v te
rikarikueshme

copë

20

56

Zgjatues tensioni me 6
poste

copë

45

57

Dare per matjen e
kapacitetit e baterive

copë

1

9

58

Shirit çeliku i zinkuar
për tokëzim

ml

250

59

Tel çeliku i zinkuar për
tokëzim

ml

150

60

Shtizë rrufepritësi me
çelik te zinkuar

ml

80

61

Elektrodë tokëzimi

copë

30

62

UPS rack APC 2200Ë

copë

2

63

Priza
Shuko+suport+kuti

komplet

305

64

Pila 1.5V të
rikarikueshme

copë

200

65

Karikues për pila me
katër vende

copë

10

66

Inverter 1500-3000 Ë

copë

14

67

Stabilizator tensioni
220V, 1200A

copë

12

68

Izolant i gomuar

copë

35

69

Izolant elektrike

copë

53

70

Letër etiketuesi Dymo
Label, E zeze ne te
bardhe

copë

5

71

Letër etiketuesi Dymo
Label, Black On Blue

copë

4

72

HDD per server storage
1

copë

10

73

HDD per Server storage
2

copë

11

74

HHD i jashtem 1TB

copë

3

10

75

HHD 250 gb

copë

3

76

Bllok ushqimi per PC

copë

10

77

Karikues universal per
Laptop

copë

10

78

Flesh 1 Gb i mbrojtur
me Passëord

copë

19

79

Tastiera USB

copë

20

80

Mause USB

copë

20

81

Motherboard

copë

20

82

Procesor set me
ventilator

copë

11

83

Hard Disk 1 TB

copë

20

84

HDD 500 GB i jashtem

copë

20

85

RAM DDR III 2GB

copë

2

86

Kasa Kompjuteri
desktop

copë

2

87

Mikrofon i integrueshëm
për VTC

copë

30

88

Bokse (atoparlant) për
VTC

copë

5

89

Kabllo VGA 1.5-5m

copë

10

90

USB 16 GB

copë

10

91

Kufje kompjuteri

copë

1

92

RAM DDR4 2GB

copë

5

93

Gjetes linjash FO

copë

2

TOTALI
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Grafiku i levrimit : 45 dite nga lidhja e kontrates”.

III.1.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm, operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Kontratë Nr.1097 prot, datë 17.05.2016 lidhur Ujësjellës-Kanalizime Durrës sha dhe
shoqërisë “Power Industries” shpk me objekt “Blerje materiale elektrike” me vlerë
totale të kontratës 28.896.00 lekë pa tvsh.
Vërtetim për Realizim Kontrate Nr.1731/1, datë 27.07.2017 lëshuar nga UjësjellësKanalizime Durrës sha”.

III.1.4. 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 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.1.5. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:
-

-

-

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet
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 fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë
e mallrave të furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
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III.1.6. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike,
financiare dhe 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 respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] 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
[….]”. 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. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, duke iu referuar objektit të kontratës së prokurimit, i cili
është “Blerje materiale të shërbimit të ndërlidhjes”, gjykon se kjo është një kontratë komplekse,
me një gamë të gjerë artikujsh, ku shumica e artikujve të furnizimit janë të lidhura drejtpërdrejt
dhe në funksion të kryerjes të shërbimit të ndërlidhjes; ku vetëm një pjesë e vogël, thuajse e
pakonsiderueshme e fondit limit të kontratës, i referohet artikujve të furnizimit që lidhen më
materialet elektrike. Komisoni gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues në përmbushje të kriterit për “furnizime të ngjashme me artikujt objekt prokurimi, në
një vlerë jo më të ulët se 40 % e fondit limit që prokurohet”, e konkretisht kontratës me nr.1097
prot, datë 17.05.2016 me objekt “Blerje materiale elektrike”; nuk mund të konsiderohet si
kontratë e ngjashme me objektin e prokurimit, i cili në rastin konkret është “Blerje materiale të
shërbimit të ndërlidhjes”. Operatori ekonomik ankimues në kontratën e paraqitur dëshmon se ka
furnizuar me materiale elektrike, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me objektin e prokurimit.
Komisioni gjykon se në rastin konkret ankimuesi nuk ka paraqitur një kontratë të ngjashme, pasi
mallrat që i referohet kontrata në fjalë, nuk janë të ngjashme me kontratën e prokurimit- objekt
ankimi. Komisioni gjykon se krahasueshmëria e kontratave nëse janë të ngjashme nuk ka të bëjë
vetëm me natyrën e kontratës sikundër pretendon ankimuesi në ankesë se ajo është një kontratë
mallrash dhe ky fakt mjafton, por duhet parë në lidhje me zërat konkretë të mallrave të
furnizuara, ku siç u shpjegua më sipër vetëm një pjesë e vogël, thuajse e pakonsiderueshme e
fondit limit të kontratës, i referohet artikujve të furnizimit që lidhen më materialet elektrike.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

13

Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të 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”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Power Industries” shpk, për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-24585-08-24-2017, me objekt “Blerje
materiale të shërbimit të ndërlidhjes, për nevoja të strukturave të Forcave të Armatosura”, me
fond limit 12.705.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.09.2017, nga autoriteti kontraktor
Ministria e Mbrojtjes.
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 për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1584 Protokolli; Datë 12.10.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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