REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 598/2014
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 11.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “TELESYS-AN”
sh.p.k., dhe “ITE. GRUP” sh.p.k., për procedurën e prokurimit “Procedurë
e hapur” me objekt: “Furnizim Vendosje e aparateve matëse të energjisë
elektrike (kontatore), dixhitale, trefazor dhe i sistemit të transferimit të
leximit të tyre On-Line në godinën qëndrore KESH sh.a”, me fond limit
19 760 000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 01.09.2014, nga autoriteti
kontraktor, KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare).

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k.
Adresa:Rr. Abdyl Frashëri P 31. Sek B ap 06, Zharrëz

Palë e ankimuar:

KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare)
Adresa: Blloku “Vasil SHANTO” , P.O. Box 259/1 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
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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 z. Denar Biba, z. Denis
Martopullo dhe znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit,
pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe, më pas, ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 01.08.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Furnizim Vendosje e aparateve matëse të energjisë elektrike (kontatore), dixhitale, trefazor dhe
i sistemit të transferimit të leximit të tyre On-Line në godinën qëndrore KESH sh.a”, me fond
limit 19 760 000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 01.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare).
II.2. Në procedurën e prokurimit kanë paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë si më poshtë:
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“4 AM” sh.p.k me ofertë ekonomike
11.045.000 lekë pa tvsh, skualifikuar;
“TELESYS-AN” sh.p.k. me ofertë ekonomike
12.842.494 lekë pa tvsh, kualifikuar;
“ITE. GRUP” sh.p.k me ofertë ekonomike
14.000.000 lekë pa tvsh, kualifikuar;
“Novamat” sh.p.k & “Alba Elektrica” sh.p.k., me ofertë ekonomike
15.151.515 lekë pa tvsh, skualifikuar;
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k me
ofertë ekonomike14.391.000 lekë pa tvsh, kualifikuar;
1.
2.
3.
4.

II.3. Në datën 19.09.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë janë njoftuar
elektronikisht nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimeve në lidhje me vlerësimin dhe ofertave,
nga ku rezulton se:
Oferta e operatorit ekonomik “TELESYS-AN” shpk është kualifikuar në vendin e parë:
Oferta e operatorit ekonomik “ITE. GRUP” shpk është kualifikuar në vendin e dytë:
Oferta e bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k.,
është kualifikuar në vendin e tretë:
II.4 Në datë 24.09.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku pretendon
skualifikimin e ofertave të operatorëve ekonomikë “TELESYS-AN” sh.p.k., dhe “ITE. GRUP”
sh.p.k.
II.5. Në datën 01.10.2014 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 6936/3 prot., i ka kthyer
përgjigje bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k,
duke refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 07.10.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat
pretendime të paraqitura në autoritetin kontraktor, si më poshtë:
A.

Kualifikimi i ofertës së paraqitur nga shoqëria “TELESYS AB” sh.p.k është i padrejtë
pasi kjo ofertë nuk plotëson kushtet e kualifikimit të kërkuara në dokumentat e
tenderit në këto pika:

1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit në dokumentat e tenderit, pika d) kërkohet që
"Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën ISO 9001:2008,
,......
objekti i shoqërisë TELESYS-AB nuk e plotëson këtë kriter
pasi çertifikimi ISO
.
9001:2008 i tij nuk ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi minimalisht duhet të
përfshinte zërin “MATJE" pasi termi "impiante elektrik" që disponon kjo shoqëri është
shumë i gjerë, fillon që nga prizat e shtëpive dhe mbaron me nënstacionet 400 kV. Kur
enti prokurues kërkon specifikisht që ISO të ketë objekt në përputhje me objektin e
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prokurimit i cili është qartësisht MATJE ELEKTRIKE, nuk ka sesi të kualifikohet një
shoqëri që mos ketë zërin MATJE në certikimin ISO 9001.
2. Në kriteret e vecanta të kualifikimit në dokumentat e tenderit, pika i) kërkohet që
"Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij një inxhinier elektrik i cili të
jetë përfshirë në listpagesa për periudhën Janar-Korrik 2014.
Nga kërkimet që kemi bërë na rezulton që shoqëria “TELESYS-AB” sh.p.k nuk e plotëson këtë
kriter, pasi nuk ka asnjë të punësuar në listpagesa gjatë periudhës Janar-Korrik me titullin e
inxhinierit, nuk ka inxhiner elektrik në listpagesa siç është kërkuar, pasi drejtuesi teknik dhe
ligjor Z. Th. K. që është inxhinier elektronik, por ka liçensë profesionale nuk qëndron, pasi po të
ishte kjo arsyeja e futjes së kësaj pike në kërkesat për kualifkim atëherë do duhet të formulohej
ndryshe kjo pikë. […]
Pra, kërkesa në tender është qartësisht për inxhinier elektrik në listpagesë dhe jo për Licensë
profesionale e cila mund të merret nga disa lloj inxhinerësh, jo vetëm elektrik apo elektronik.
Rrjedhimisht kjo shoqëri nuk e plotëson këtë kërkesë kualifkuese dhe nuk duhet të kualifikohej.
Ndaj kërkojmë që të verifikohet edhe një herë listpagesa e paraqitur dhe të krahasohet me
listpagesat pranë institucioneve përkatëse.
3. Në kriteret e vecanta të kualifikimit në dokumentat e tenderit, kapaciteti teknik, pika 2.3
kërkohet që ofertuesi të paraqesë kontrata të ngjashme.
Ofertuesi TELESY-AB nuk ka asnjë kontratë të tillë, për pajisje matje elektrike, apo madje as
.
edhe për pajisje të tjera elektrike.
Të vetmet kontrata që kjo shoqëri ka, në dijeninë tonë janë
kontratat e ZTE dhe me Telekomin, pasi edhe eksperiencat e drejtuesit teknik të saj lidhet me
këtë sektor, pra telekomunikacionin dhe aspak me panelet elektrike apo matësat elektrike.
Nga ekperienca në tendera të tjerë kur kërkohen kontrata të ngjashme duhet që shoqëria të
paraqesa kontrata të ngjashme, dmth nëse bëhet fjalë për panele matjeje elektrike sigurisht që
kontatë e ngjashme do jetë një kontratë që ka të paktën matjen dhe matësat elektrike si objekt;
nuk mund të pranohet si kontratë e ngjashme një punë si rikonstruksioni elektrik i zyrave të
Bogës dhe ZTE, ku nga vetë emir i kontratës duket qartë që kemi të bëjmë me shtrim telash e
kabllosh dhe vendosje prizash apo kanalinash.
Ndaj do ju kërkonim që të shihen me kujdes dhe në mënyrë objektive referencat e paraqitura nga
ky subjekt.
B.

Kualifikimi i ofertës së paraqitur nga shoqëria “I.T.E. Grup”shpk është i padrejtë pasi
kjo ofertë nuk plotëson kushtet e kualifikimit të kërkuara në dokumentat e tenderit në këto
pika:
1. Në Kriteret e vecanta të kualifikimit në dokumentat e tenderit, pika d) kërkohet që
"Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën ISO 9001:2008
objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit;
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Shoqëria I.T.E. Grup shpk nuk e plotëson këtë kriter pasi çertifikimi ISO 9001 i tij nuk ka lidhje
me objektin e prokurimit, pasi minimalisht duhet të përfshinte zërin "MATJE" sic e kemi ne në
objektin e ISO 9001 që e kemi paraqitur.
Besojmë që kjo është edhe arsyeja e entit prokurues kur e ka specifikuar dhe kërkuar që objekti i
ISO të kishte përputhje me objektin e prokurimit, përndryshe cfarë kuptimi do kishte vendosja e
këtij kriteri eleminues.
2.
Vërejtja më e rëndësishme lidhet me prodhuesin e propozuar. Oferta teknike e shoqërisë
I.T.E. Grup shpk duke ofruar si prodhues kompaninë LOVATO electric me qendër në Bergamo,
dhe website www.lovatoelectric.com nuk plotëson kërkesat teknike as të matësave që ka kërkuar
enti prokurues në specifikimet teknike dhe as në pjesën e platformës për leximin e të dhënave në
distancë apo integrimin me matësat ekzistues që janë instaluar në HEC të vegjël private dhe të
cilë KESH sh.a. kërkon ti implementojë në këtë platformë.
Prodhuesi i paraqitur mund të jetë shumë i mirë për artikuj të tjerë por nuk ka fare lidhje me
sistemin dhe platformën e matjes që KESH ka kërkuar.
3.
Në kriteret e vecanta të kualifikimit në dokumentat e tenderit, kapaciteti teknik, pika 2.3
kërkohet që ofertuesi të paraqesë kontrata të ngjashme.
Nga ekperienca në tendera të tjerë kur kërkohen kontrata të ngjashme duhet që shoqëria të
paraqesë kontrata të ngjashme, dmth nëse bëhet fjalë për panele matjeje elektrike sigurisht që
kontatë e ngjashme do jetë një kontratë që ka matjen dhe matësat elektrike si objekt dhe jo
furnizim me energji, rikonstruksione apo instalim kabllosh dhe prizash.
Ofertuesi I.T.E. Grup shpk nuk ka asnjë kontratë të tillë për pajisje matje elektrike ndaj kërkojmë
që të shihen me kujdes referencat e paraqitura nga ky subjekt.
II.7. Me shkresë nr. 7279/1, datë 14.10.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur. Ndër të tjera autoriteti kontraktor
sqaron:
I.
Për pretendimin se çertifikata: ISO 9001:2008 nuk është në përputhje me objektin e prokurimit
në DT parashikohet: "Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën që vërteton që
sistemi i menaxhimit të cilësisë së prodhuesit të jetë sipas standartit ISO 9001:2008. Operatori
ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me çertifikatën ISO 9001:2008, objekti i së cilës të jetë
në përputhje me objektin e prokurimit''. Çertifikata ISO 9001:2008, paraqitur nga "TELESYSAB" i është dhënë për ushtrim të aktivitetit ". Mendojmë që ISO-ja është në përputhje të plotë me
objektin e prokurimit.
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Për pretendimin se operatori ekonomik nuk ka në stafin e tij inxhinier elektrik i cili të jetë i
përfshirë në listpagesa, shqyrtuam liçensën e shoqërisë Nz. 6827, e cila përfshin pikat NS 13 dhe
NS14 A (pika të cilat nuk merren nga shoqëria nëse nuk ka në staf inxhinier elektrik ose
elektronik), ku drejtues ligjor dhe teknik i shoqërisë është z. Th K. me diplomë nga fakulteti i
Inxhinierisë Elektrike, si inxhinier elektronik dhe me liçensë profesionale në projektim për
kategorine 4c “linja rrjete elektrike” dhe në kategorinë 10 e “kabina elektrike të rrjetit
shpërndarës” në përputhje të plotë me objektin e prokurimit. Z. Th. K është në deklaratë e-sig të
Janar-Korrik 2014.
Për pretendimin e fundit të ankuesit "En-EL" sh.p.k në lidhje me kualifikimin e "TELESYS-AB "
sh.p.k, se kontratat e ngjashme të paraqitura nuk kanë ngjashmëri me kontratat e matësave apo
pajisjeve të tjera elektrike u shqyrtua në kontratat me "Albtelecom" sh.a., me objekt "The
construction of the electric network on the site of Boga" dhe "ZTE", të cilat kanë objektin e tyre
të ngjashëm (jo identik) me prokurimin e KESH sh.a. Theksojmë se në kontratën objekt
prokurimi do të jetë shumë i rëndësishëm edhe krijimi i sistemit të transferimit të leximit të
matësave on line në godinën e KESh sh.a.,i cili zë pjesën më të madhe të vlerës së kontratës.
[…]
II.
Për pretendimin se çertifikata: ISO 9001:2008 nuk është në përputhje me objektin e prokurimit
në DT parashikohet: "Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën që vërteton që
sistemi i menaxhimit të cilësisë së prodhuesit të jetë sipas standartit ISO 9001:2008. Operatori
ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me çertifikatën ISO 9001:2008, objekti i së cilës të jetë
në përputhje me objektin e prokurimit''. Çertifikata ISO 9001:2008, paraqitur nga "I.T.T" Group
i është dhënë për ushtrim të aktivitetit “Tregtim me shumicë dhe pakicë i materialeve dhe
paisjeve elektro-teknike. Projektimi realizimi dhe mirëmbajtja e impianteve elektrike…”.
Mendojmë që ISO-ja është në përputhje të plotë me objektin e prokurimit.
Në lidhje me pretendimin se prodhuesi "LOVATO Electric Italy", nga seria e prodhimeve të
matësave të energjisë, prodhon vetëm matësa modulare theksojmë se modeli i ofruar nga ITE
Group, i serisë së matësave dixhital të precizionit të lartë DMG, është prodhim industrial për
montime në panel (flush mount), që siguron matje energjie me precizion të lartë. Pretendimi i
ankuesit "En -EL" sh.p.k nuk qëndron.
Për pretendimin se kontratat e ngjashme që "I.T.E" ka paraqitur nuk kanë ngjashmëri me
kontratat e matësave apo pajisjeve të tjera elektrike u shqyrtuan kontratat të cilat rezultojnë të
ngjashme (jo identike) me objektin e prokurimit. Theksojmë se në kontratën objekt prokurimi do
të jetë shumë i rëndësishëm edhe krijimi i sistemit të transferimit të leximit të matësave on line në
godinën e KESH sh.a., i cili zë pjesën më të madhe të vlerës së kontratës si dhe nuk është e
domosdoshme kontraktori të ketë furnizuar dhe vendosur vetëm matësa elektrike por edhe
impiante të ngjashëm. Pretendimi i ankuesit "En -EL" sh.p.k nuk qëndron.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e bashkimi të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k., se: “...operatori ekonomik "TELESYS-AB " sh.p.k nuk e plotëson
kriterin, “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatën që vërteton që sistemi i
menaxhimit të cilësisë së prodhuesit/ve të jetë sipas standartit ISO 9001:2008. Operatori
ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me Çertifikatën ISO 9001:2008 objekti i së cilës të jetë
në përputhje me objektin e prokurimit” pasi certifikimi ISO 9001:2008 i tij nuk ka lidhje me
objektin e prokurimit […]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, rezultoi se në shtojcën 7, “Kapaciteti teknik”
është kërkuar:
- Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatën që vërteton se sistemi i
menaxhimit të cilësisë së prodhuesit/ve të jetë sipas standartit ISO 9001:2008.
- Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me Çertifikatën ISO 9001:2008,
objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në procedurë nga operatori ekonomik
“TELESYS-AN” shpk, rezultoi se për të plotësuar kriterin e mësipërm ka paraqitur dokumentat:
-

-

Çertifikatë nr. FM 39667 9001:2008, çertifikatë e regjistrimit e sistemit të manaxhimit të
cilësisë ISO 9001-2008, për Projektim, prodhim dhe shitjen e pajisjeve, sistemeve dhe
shërbimeve (zgjidhje të integruara nga matësat) për sigurimin e pagesës për furnizimin e
energjisë elektrike, gazit dhe konsumatorët komercialë dhe industriale të energjisë.[...]
Ofrim i rregullimit, kalibrimit dhe furnizimi i matësave të energjisë elektrike dhe të
sistemeve të matjes e pajisjet, prodhuar nga Landis + Gyr. Ofrimi i Sistemeve të
menaxhimit të ngarkesës.
Çertifikatë nr: 25855/12/S për shoqërinë “TYLESYS - AB” sh.p.k., lagja Jani Vruho, rr.
Gueriliet Berat Albania, ISO 9001:2008 për “Projektim, instalim, dhe mirëmbajtje e
rrjeteve të telekomunikacionit dhe impjanteve elektrike.

III.1.3. 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
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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.1.4. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së 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.1.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. 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
dokumentet e tenderit.
Në rastin konkret dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “TELESYS-AN” sh.p.k
është sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në shtojcën 7 të dokumentave
standarte të tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se çertifikatat ISO të paraqitura nga operatori ekonomik
“TELESYS-AN” shpk, janë në përputhje me kriteret për kualifikim të përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe me objektin e prokurimit sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor.
Pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING”
sh.p.k nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimin e dytë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k &
“ACI ENGINEERING” sh.p.k se: Operatori ekonomik “TELESYS-AN” sh.p.k., nuk ka plotësuar
kërkesën për inxhinier elektrik në listpagesat janar-korrik 2014, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, rezultoi se në shtojcën 7, pika i, e kapacitetit
teknik është kërkuar:
“Operatori Ekonomik oferues duhet të ketë në stafin e tij një inxhinier elektrik të liçensuar. Në
lidhje me ketë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Liçensën profesionale të
Inxhinierit Elektrik, si dhe listpagesat e printuara nga sistemi elektronik i tatimeve, për
periudhën Janar - korrik 2014 në të cilat duhet të jetë i përfshirë ky i fundit.”
III.2.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “TELESYS-AN”
shpk për të plotësuar këtë kriter rezultoi se ka paraqitur:
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-

-

-

Liçensë N. 6827 datë 17.098.2014 shoqërisë “Telesys” sh.p.k, me drejtues ligjor dhe
drejtues teknik z. Th. K të kategorisë “4c” për Linja dhe rrjete elektrike-telefonikeradiotelefoni-...për objekte civile, industriale, turistike dhe “10e” Kabina elektrike të
rrjetit shpërndarës- linja të tensionit të ulët e të mesëm.
Licensë E. 1137 lëshuar z. Th. K. me titull ing. Elektronik, në projektim kat. “4 c” për
Linja dhe rrjete elektrike-telefonike-radiotelefoni për objekte civile, industriale, turistike
dhe “10 e” Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës- linja të tensionit të ulët e të mesëm.
Diplomë z. Th. K., lëshuar nga Fakulteti i inxhinierisë Elektrike në degën Elektronikë, i
jepet titulli ing. Elektronik.
Listpagesat janar-Korrik 2014 ku z. Th. K është në listpagesat “Inxhinier Elektronik për
informatikën”

III.2.3. Në rastin konkret, referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
“TELESYS-AN” sh.p.k. në procedurën e prokurimit, nga ku rezulton se kriteri i kërkuar është
për “Inxhinier elektrik”, dhe nga ky operator është paraqitur dokumentacioni për “Inxhinier
Elektronik”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kjo shoqëri nuk e plotëson kriterin e
kërkuar nga autoriteti kontraktor, e rrjedhimisht, pretendimi i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k, se: “Operatori ekonomik “TELESYS-AN”sh.p.k., nuk plotëson
kërkesën për furnizime të ngjashme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit rezultoi se në shtojcën 7, Kapaciteti Teknik, pika
(a) është kërkuar: ”Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë realizuar gjatë tre viteve të fundit
të ushtrimit të aktivitetit të tij kontrata të ngjashme me një vlerë prej 7 900 000 (shtatë milion e
nëntëqind mijë) lekë. Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:
1. kontrata të ngjashme të realizuara shoqëruar me vërtetim për realizim kontratë
ose
2. fatura tatimore shitjesh ku të jenë të përcaktuara datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.
III.3.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “TELESYS-AN”
shpk për plotësimin e këtij kriteri në këtë procedurë rezultoi se ka paraqitur:
-

-

Kontratë të ngjashme nr 6834 prot., datë 31.10.2013 me "Albtelecom" sh.a., me objekt
“The construction of the electric netëork on the site of Boga” me vlerë 4.445.956 lekë pa
t.v.sh;
Kontratë të ngjashme nr. 345 prot., datë 23.01.2013 me "Albtelecom" sh.a., me objekt
“NGN Netëork” me vlerë 22.968.333 lekë pa tvsh;
Të dyja kontratat janë të shoqërura me fatura tatimore të shitjes.
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-

Kontratat janë të përkthyera në gjuhen shqipe dhe të noterizuara.

Sqarojmë se, në dokumentat e tenderit, shtojca 10, grafiku dhe lëvrimi i mallit, zërat e mallit që
kërkohen janë:
1. Furnizim-vendosje i matësave të rinj, që do të instalohen në HEC Vau Dejës, HEC
Koman, HEC Fierzë.
2. Furnizim-vendosje e platformës së re elektronike me paisjet hardëare dhe software për
transferimin në KESH sh.a e të dhënave të energjisë së prodhuar nga HEC Vau Dejës,
HEC Koman, HEC Fierzë dhe deri 200 pika matje të hidrocentraleve private dhe me
koncesion nepermjet matësave të instaluar në këto hidrocentrale.
3. Implementimi dhe testimi i sistemit të leximit on-line, në 13 matësat e rinj që do të
montohen ne HEC-et e Kaskadës së Drinit, si dhe në 8 matesa te hidrocentraleve
ekzistues me koncesion në Tiranë, Kukës, Dibër, Korçë.
4. Trajnimi i personelit 4 veta për 5 ditë.
Nga ana tjetër, Kontrata me objekt: “The construction of the electric network on the site of
Boga”, e paraqitur si kontratë e ngjashme ka në preventiv zëra të ngjashëm si, furnizim,
transporti dhe instalimi i TM kundërvënie me izokatorë dhe shtylla [...], furnizim, transporti dhe
instalimi i TM kundërvënie me izokatorë të dyfishtë dhe shtylla [...], furnizimi , tranporti dhe
intalimi i telave të energjisë Ac 25 mm2, furnizim, transporti dhe instalim 3 fazor[...], etj.
Ndërsa kontrata tjetër me objekt “NGN Network” e paraqitur si kontratë e ngjashme ka në
preventiv zëra të ngjashëm si, instalimi i Indoor MSAN përfshirë MDF dhe përfundimin e
kabllove të sinjalit deri MDF..., çinstalim i Outdoor MSA 40 E, 50 F ZTE përfshirë bodrum
konkret, argumentim 4 (om), lidhja pushtet MSAN-metër pushtet AC, lidhja fizike SC-MSAN, 2
EO Handhole, Blerjes Fuqia site AC, përfshirë marrje leje nga kompania e energjisë, instalim i
linjave të energjisë nga linjat kryesore të energjisë në vend, furnizim material i kabllove të
energjisë rërë instalimit të njehsorit të energjisë AC janë të përfshira, instalim ODF, Instalim
FO dhe Spicing, NSAN MDF instalime elektrike (jumer Ëire përfshira)+ cable connection të
MDF etj.
Rrjedhimisht, Komisoni vlerëson se kontratat e sipërcituara, nëse natyrshëm nuk është (sikundër
edhe nuk duhet të jetë) “të njëjta”, janë kontrata të ngjashme me punimet që do të kryejë realisht
shoqëria “TELESYA-AN” sh.p.k. në procedurën e prokurimit.
Komisioni vlerëson gjithashtu se operatori ekonomikë “TELESYS-AN” sh.p.k ka paraqitur si
eksperienca të ngjashme disa kontrata të tilla, volumi i realizuar tashmë e tejkalon disa herë
kërkesën nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.4 Përsa i përket pretendimeve te ankimuesit se: “kërkojmë që të verifikohet edhe një herë
listpagesa e paraqitur dhe të krahasohet me listpagesat pranë institucioneve përkatëse”,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, nuk është kopetencë e Komisionit të Prokurimit Publik
të bëjë verifikime apo hetime për saktësinë e një dokumenti.
Janë organe të tjerë kopetente që merren me verifikimet pёrkatёse pranё institucionit qё e ka
lёshuar dokumentin, pёr t’u bindur pёr saktёsinё e informacionit tё paraqitura nё tender nga
operatorët ekonomikë.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.

III.5. Në lidhje me pretendimin e bashkimi të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k., se: “...operatori ekonomik "I.T.E Group " sh.p.k nuk e plotëson
kriterin, “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatën që vërteton që sistemi i
menaxhimit të cilësisë së prodhuesit/ve të jetë sipas standartit ISO 9001:2008. Operatori
ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me Çertifikatën ISO 9001:2008 objekti i së cilës të jetë
në përputhje me objektin e prokurimit” pasi certifikimi ISO 9001:2008 i tij nuk ka lidhje me
objektin e prokurimit […]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit rezultoi se në shtojcën 7, kapaciteti teknik është
kërkuar:
- Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën që vërteton që sistemi i
menaxhimit të cilësisë së prodhuesit/ve të jetë sipas standartit ISO 9001:2008.
- Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me çertifikatën ISO 9001:2008 objekti
i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit.
III.5.2 Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “I.T.E Group” shpk për këtë procedurë
rezultoi se ka paraqitur:
-

Çertifikatë nr. 091619 A, ISO 9001:2008, çertifikatë e regjistrimit e sistemit të
manaxhimit të cilësisë ISO 9001-2008, për: “Tregtimi me shumicë dhe pakicë i
materialeve dhe pajisjeve elektro-teknike. Projektimi dhe realizimi dhe mirëmbajtja e
impianteve elektrike dhe teknologjike. Projektimi dhe istalimi i sistemeve të
telekomunikimit dhe alarmit. Projektimi dhe instalimi i sinjalistikës dhe ndricimit.
Projektimi dhe prodhimi i paneleve elektrike të tensionit të ulët dhe të mesëm.”

-

Çertifikatë nr. 46/94/S ISO 9001:2008 Lovato Electric S.P.A për: “Projektimi dhe
prodhimi i tensionit të ulët elektromekanike […].
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III.5.3. Dokumentacioni (çertifikatat ISO) i paraqitur nga operatori ekonomik “I.T.E Group”
sh.p.k nuk është sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në shtojcën 7 të
dokumentave standarte të tenderit pasi objekti i çertifikatave nuk është në përputhje me objektin
e prokurimit siç është kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “I.T.E Group”
me
dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se nuk plotëson dhe disponon kapacitetet e nevojshme
për realizimin e kontratës sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
Pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING”
sh.p.k qëndron.
III.6. Në lidhje me pretendimin e dytë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k &
“ACI ENGINEERING” sh.p.k se: “I.T.E Group” sh.p.k. nuk plotëson kërkesat teknike as të
matësave që ka kërkuar enti prokurues në specifikimet teknike dhe as në pjesën e platformës për
leximin e të dhënave në distancë apo integrimin me matësat ekzistues që janë instaluar në HEC
të vegjël private dhe të cilë KESH sh.a. kërkon ti implementojë në këtë platformë, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, rezultoi se në shtojcën 8, janë kërkuar
specifikimet teknike të pajisjevë si dhe plotësimi i përgjigjeve duhet të jetë në përputhje me
specifikimet teknike të kërkuara. Treguesit teknik më të avancuar do të jenë të pranueshëm;
Gjithashtu nga verifikimi i dokumentave të tenderit rezultoi se në shtojcën 7, kapaciteti teknik
është kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë dëshmi ose raporte të testeve tip
dhe/ose testeve rutinë për mallra objekt prokurimi, të lëshuar nga prodhuesi ose institucione të
autorizuar që vërtetojnë pajtueshmërinëe me specifikimet teknike ose standartet e kerkuara.”
Në shtojcën 5 të dokumentave është kërkuar që operatorët të paraqesin deklaratë që:
“Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta, të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë”;
III.6.2 Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “I.T.E. Group” shpk për të plotësuar këtë
kriter rezultoi se ka paraqitur:
-

Specifikimet teknike të plotësuara sipas dokumentave të tenderit, të firmosura dhe të
vulosura.
Deklaratë e datës 28.08.2014 si më poshtë (firmosur dhe vulosur):

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, dhe e
vërtetojmë këtë me certifikata, dokumenta, përshkrimet e specifikimeve teknike, etj pjesë e
ofertës.
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-

Autorizim Prodhuesi i datës 28.08.2014 lëshuar nga Lovatio Electric S.P.S që është i
themeluar dhe prodhon Automatizim, sisteme dhe pajisje për matjen e Energjisë...[...]
Katalogët në gjuhën angleze të verifikueshëm në sit-et përkatëse.
Raporte të testeve tip për mallin objekt prokurimi, që vërtetojnë pajtueshmërinëe me
specifikimet teknike.

III.6.3. Në rastin konkret dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “I.T.E. Group”
sh.p.k. është sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në shtojcën 8 të
dokumentave standarte të tenderit.
Komisioni gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “I.T.E. Group”
sh.p.k. në procedurën e prokurimit, e plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor dhe
konsiderohet i vlefshëm e, rrjedhimisht, pretendimi i pretendimi i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k nuk qëndron.
III.7. Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k, se: Operatori ekonomik “I.T.E. Group”sh.p.k., nuk plotëson kërkesën
për punime të ngjashme, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit rezultoi se nw shtojcën 7, kapaciteti teknik, pika
a) është kërkuar: ”Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë realizuar gjatë tre viteve të fundit të
ushtrimit të aktivitetit të tij kontrata të ngjashme me një vlerë prej 7 900 000 (shtatë milion e
nëntëqind mijë) Lekë. Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:
- kontrata të ngjashme të realizuara shoqëruar me vërtetim për realizim kontratë
ose
- fatura tatimore shitjesh ku të jenë të përcaktuara datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
III.7.2 Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “I.T.E. Group” shpk për plotësimin e këtij
kriteri në këtë procedurë rezultoi se ka paraqitur:
-

-

Kontratë të ngjashme, “Kontratë nënsipërmarrje” me nr. 596 prot., datë 24.11.2013 me
objekt "Ndërtim godina e re ACC-se dhe Kulla e Re Rinas" sh.a., me Investitor “ANTA”
me vlerë situacioni perfundimtar 272.748.726 leke me tvsh;
Sipërmarrësi i punimeve “Gener 2” sh.p.k, nënkontraktori i punimeve “ITR Group”
sh.p.k.
Kontratë të ngjashme, “Kontratë sipërmarrje” me nr. R-ITE/2012/1, datë 24.05.2012 me
objekt "Ndërtim i laboratorit të ri Meterologjik" sh.a., Investitori i Projektit “Ministria e
Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës”. Kontraktor i PërgjithshĽm Shoqëria “Riviera”
sh.p.k., dhe nënkontraktor shoqërisa “ITE Group” sh.p.k me vlerë të përgjithshme
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-

51.146.000 lekë ka si referencë zërat e punimeve sipas preventivave të Kontratës lidhur
midis kontraktorit me nënkontraktorin.
Shoqërur me fatura tvsh-je.
Situacione punimesh bashkangjitur.
Kontratë të ngjashme, Kontratë sipërmarrjeje për “Realizimin e Instalimeve elektrike” në
objektin “Terminali i doganës së Tiranes” me shoqërinë “Kastrati” sh.a dhe “ITE Group”
sh.p.k., datë 19.03.2013 me vlerë preventivi përfundimtar 302.839,01 euro pa tvsh.

Sqarojmë se, në dokument e tenderit tek shtojca 10 tek grafiku dhe lëvrimi i mallit, zërat e mallit
që kërkohen janë:
5. Furnizim-vendosje i matësave të rinj, që do të instalohen në HEC Vau Dejës, HEC
Koman, HEC Fierzë.
6. Furnizim-vendosje e platformës së re elektronike me paisjet hardëare dhe softëare për
transferimin në KESH sh.a e të dhënave të energjisë së prodhuar nga HEC Vau Dejës,
HEC Koman, HEC Fierzë dhe deri 200 pika matje të hidrocentraleve private dhe me
koncesion nepermjet matësave të instaluar në këto hidrocentrale.
7. Implementimi dhe testimi i sistemit të leximit on-line, në 13 matësat e rinj që do të
montohen ne HEC-et e Kaskadës së Drinit, si dhe në 8 matesa te hidrocentraleve
ekzistues me koncesion në Tiranë, Kukës, Dibër, Korçë.
8. Trajnimi i personelit 4 veta për 5 ditë.
Nga ana tjetër, të gjitha kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik “ITE Group” sh.p.k janë
kontrata kryesisht punimesh elektrike.
Rrjedhimisht, Komisoni vlerëson se kontratat e sipërcituara, nëse natyrshëm nuk është (sikundër
edhe nuk duhet të jetë) “të njëjta”, janë kontrata të ngjashme me punimet që do të kryejë realisht
shoqëria “ITE Group” sh.p.k. në procedurën e prokurimit.
Komisioni vlerëson gjithashtu se operatori ekonomik “ITE Group” sh.p.k ka paraqitur si
eksperienca të ngjashme disa kontrata të tilla, volumi i realizuar tashmë e tejkalon disa herë
kërkesën nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k &
“ACI ENGINEERING” sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Furnizim Vendosje e aparateve matëse të energjisë elektrike (kontatore),
dixhitale, trefazor dhe i sistemit të transferimit të leximit të tyre On-Line në godinën
qëndrore KESH sh.a”, me fond limit 19 760 000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
01.09.2014, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike
Shqiptare).
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin për kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“TELESYS-AN” sh.p.k., dhe “ITE. GRUP” sh.p.k., dhe të korrigjojë shkeljet duke i
skualifikuar ato.
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 bashkimi i
operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI ENGINEERING” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1642 Protokolli, Datë 07.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha
(Kundër)

Anëtar
Denis Martopullo
(Kundër)

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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Mendim Kundër i anëtarit të Komisionit z. Denis Martopullo
Në lidhje me pretendimin e bashkimi të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k., se: “...operatori ekonomik "TELESYS-AB " sh.p.k nuk e plotëson
kriterin, “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatën që vërteton që sistemi i
menaxhimit të cilësisë së prodhuesit/ve të jetë sipas standartit ISO 9001:2008. Operatori
ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me Çertifikatën ISO 9001:2008 objekti i së cilës të jetë
në përputhje me objektin e prokurimit” pasi certifikimi ISO 9001:2008 i tij nuk ka lidhje me
objektin e prokurimit […]”
Gjykoj se, certifikatat ISO të paraqitura nga operatori ekonomik “TELESYS-AN” shpk, janë në
përputhje me kriteret për kualifikim të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe me objektin e
prokurimit sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor.
Në lidhje me pretendimin e dytë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “EN-EL” sh.p.k & “ACI
ENGINEERING” sh.p.k se: Operatori ekonomik “TELESYS-AN” sh.p.k., nuk ka plotësuar
kërkesën për inxhinier elektrik në listpagesat janar-korrik 2014, gjykoj se licenca e drejtuesit
teknik paraqitur nga operatori ekonomik “TELESYS-AN” shpk, e garanton autoritetin kontraktor
në lidhje me objektin e prokurimit dhe në raport me të. Operatori ekonomik “TELESYS-AN”
shpk me liçencën e paraqitur vërteton se disponon kategoritë e kërkuara nga autoriteti, si dhe
disponon inxhinjerët e nevojshëm për garantimin dhe realizimin me sukses te kontratës.
Gjithashtu nga shqyrtimi i dokumentacionit dorëzuar nga operatori ekonomik, konstatova që
drejtuesi teknik z. Th. K. i operatorit ekonomik “TELESYS-AN” shpk ka marrë pjesë në objekte
të tjera furnizimi, montimi të pajisjeve elektrike të realizuara nga ky operator ekonomik dhe të
depozituara në ofertën e tij për kontrata të ngjashme.
Gjithashtu gjatë hetimit administrativ konstatove se mallrat objekt i prokurimit të ofruara nga
operatorët e renditur në vend të parë dhe operatori ekonomik ankimues janë identikë.
Përsa më sipër ky operator ekonomik nuk duhet të skualifikohet.
Lidhje me pretendimin e ankimuesit për kontratat e ngjashme i plotëson sipas draftit
perfundimtar.
Per ekonomi administrative duke qenë se operatori ekonomik “TELESYS-AN” shpk në gjykimin
tim mbetet i kualifikuar, nuk shqyrova pretendimet për operatorin ekonomik “ITE Group” sh.p.k
Anëtar
Denis Martopullo
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