KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 593/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.11.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e operatorit ekonomik “Vibtis” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje tuba, rakorderi dhe
materiale të tjera për UKT-sh.a.”, me fond limit 93.122.203 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 16.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë”.

Ankimues:

“Megatek” sh.a.
Autostrada Tiranë – Durrës, Km 7, Tiranë

Palë e ankimuar:

Ujësjellës Kanalizime Sh. A. Tiranë
Rruga “5 Maj”, pranë Medresesë , Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 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, znj. Vilma
Kadesha, z. Muharrem Çakaj, 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, 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 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 25.08.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje
tuba, rakorderi dhe materiale të tjera për UKT-sh.a.”, me fond limit 93.122.203 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 16.09.2014, 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. “Vibtis” sh.p.k.
72.451.873 lekë, kualifikuar
2. “Jordil” sh.a.
87.684.940 lekë, skualifikuar
3. “Megatek” sh.a.
91.444.045, 26 lekë, kualifikuar
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II.3. Në datën 09.10.2014 operatori ekonomik “Megatek” sh.a. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 16.10.2014, operatori ekonomik “Megatek” sh.a. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...] Ju parashtrojmë ankesën tonë lidhur me vendimin e KVO për kualifikim të shoqërisë
“Vibtis” sh.p.k.
Megatek sh.a. duke qenë lider në tregun shqiptar dhe atë rajonal për furnizimin me produktet e
kërkuara nga ana juaj, ka informacione të plota rreth prodhuesve dhe bashkëpunëtorëve të tyre
në tregun shqiptar dhe atë rajonal. Referuar këtyre informacioneve të sigurta, është në dijeni se
“Vibtis” sh.p.k. nuk plotëson disa nga kriteret e kërkuara nga ana teknike nga ku:
1. Për kategorinë Tel për vula, kompania polake dhe çeke për të cilat Vibtis sh.p.k. është
përfaqësuese në tregun shqiptar, nuk zotërojnë as çertifikatat ISO për cilësinë e këtij
produkti.
2. “Vibtis” sh.p.k. është përfaqësues në tregun shqiptar i firmës serbe “Pestan” dhe asaj
maqedonase “Konti Hidroplast”. Të dyja këto kompani nuk prodhojnë tuba sipas
specifikave të kërkuara pra nuk prodhojnë llojet e tubave (zëri 20&21 PN16) që kërkohen
në kategorinë Tub Polietileni apo zërin 3 (PN16) që kërkohet në kategorinë Tub PVC.
3. Për kategorinë tub i brinjëzuar HDPESN8, të dyja këto kompani nuk prodhojnë asnjë lloj
nga tubat e kërkuar nga AK.
4. Për kategorinë Tub thithës të dyja këto kompani nuk prodhojnë llojin e tubit të kërkuar
nga AK.
5. Për kategorinë Bashkues mekanike PE 100 PN, Vibtis sh.p.k. është përfaqësues në tregun
shqiptar i firmës greke “Palaplast” dhe firmës serbe “Pestan” të cilat nuk prodhojnë
produktet e kërkuara nga AK për zërat 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19.
6. Për kategorinë Xhunto mekanike PE 100PN 10, zërat 6, 11, 12, 18 dhe 19 me përmasat e
kërkuara nga AK nuk prodhohen nga firma greke “Palaplast” dhe firma serbe “Pestan”,
për të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
7. Për kategorinë “Stafa E.F PE 100 me thikë PN 10”, zërat 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 dhe
18, me përmasat e kërkuara nga AK, nuk prodhohen nga firma greke “Palaplast” dhe
firma serbe “Pestan”, për të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
8. Për kategorinë Stafa mekanike PE 100 PN10, zërat 1, 8, 11, 13, 16, 17 dhe 18 nuk
prodhohen nga firma greke “Palaplast” dhe firma serbe “Pestan”, për të cilat Vibtis
sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
9. Për kategorinë Fllanxha Adaptori, zëri 3, nuk prodhohet nga kompania polake dhe çeke
për të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
10. Për kategorinë Fasheta riparuese inoksi, zërat 1, 2 dhe 4, nuk prodhohen nga kompania
polake dhe çeke për të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
11. Për kategorinë Bullona , Dado, zëri 5, nuk prodhohet nga kompania polake dhe çeke për
të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
12. Për kategorinë Prixhioner, zëri 1, nuk prodhohet nga kompania polake dhe çeke për të
cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar.
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13. Disa nga mostrat e paraqitura nga Vibtis sh.p.k. ditën e hapjes së ofertave nga ku
përfaqësuesi i Megatek sh.a. ishte prezent, nuk plotësonin kërkesat e AK si psh:
 Mostrat e paraqitura pranë AK ditën e tenderit, zëri 7, Brryla mekanik PE 100 PN10,
është PN 6 jo PN 10 siç është kërkuar nga AK;
 Mostra e paraqitur pranë AK zëri 10 TEE me ngjeshje PE 100 PN10 është PN 6 jo PN
10 siç është kërkuar nga AK;
 Mostra e paraqitur zëri 16 Fllanxha Çeliku PN 16 është PN 10 jo PN 16 siç është
kërkuar nga AK;
 Mostra e paraqitur pranë AK ditën e tenderit zëri 24 saraçineska është PN10 jo PN16
siç është kërkuar nga AK;
 Mostra e paraqitur zëri 2 Bashkuese mekanike PE100 PN10 është PN 6 jo PN 10 siç
është kërkuar nga AK;
 Mostra e paraqitur zëri Xhunto mekanike PE100 PN 10 është PN 6 jo PN 10 siç është
kërkuar nga AK.
Pretendojmë kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik Vibtis sh.p.k. në kundërshtim me
ligjin 9643 të ndryshuar[...]
II.5. Në datën 17.10.2014 me shkresën nr. 16076/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Megatek” sh.a. duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 22.10.2014 operatori ekonomik “Megatek” sh.a. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, ku pretendon kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik
“Vibtis” sh.p.k.
II.7. Në datën 29.10.2014, nëpërmjet shkresës me nr.16676/1 prot., datë 29.10.2014, me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së hapur të prokurimit me objekt: “Blerje tuba,
rakorderi dhe materiale për UKT – sh.a.”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Megatek” sh.a.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues se për kategorinë Tel për
vula, kompania polake dhe çeke për të cilat Vibtis sh.p.k. është përfaqësuese në tregun shqiptar,
nuk zotërojnë as çertifikatat ISO për cilësinë e këtij produkti, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik”, është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë për mallin që
oferton; të jetë i çertifikuar sipas standardeve të BE, të shoqërohen me çertifikatën ISO
9001:2008 të prodhuesit të mallit”.
4

III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Vibtis” sh.p.k., rezulton se
është paraqitur dokumenti Autorizim Prodhuesi nga kompania GST Poland (Plombix TM), sipas
të cilit shoqëria “Vibtis” autorizohet të përfaqësojë shoqërinë GST Poland dhe të negocojë dhe
firmosë një kontratë me UKT për sa i përket produkteve: vulosës Twister/Clicker dhe përcjellësa
plumbini.
III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se nuk është
paraqitur Çertifikata ISO 9001:2008 e shoqërisë GST Poland për mallrat e autorizuara prej saj në
favor të operatorit ekonomik “Vibtis” sh.p.k., e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
III.1.4. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 “Kriteret e Përgjithshme të
Pranimit/Kualifikimit”, paragrafi i fundit, përcaktohet shprehimisht: “Të gjithë dokumentat
duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti,
ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim”.
III.1.5. 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.1.6. 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...”.
Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik “Vibtis”
sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Konkretisht operatori ekonomik “Vibtis” sh.p.k. nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë ISO
9001:2008 të prodhuesit GST Poland, nga i cili ëshë autorizuar për produktet vulosës
Twister/Clicker dhe përcjellësa plumbini.
Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në
sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave.
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Vibtis” sh.p.k. në këë procedurë
prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i
vlefshëm.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Megatek” sh.a., për kualifikimin e
padrejtë të operatorit ekonomik “Vibtis” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk
kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar pretendimi i parë, dhe gjendja reale e
operatorit ekonomik “Vibtis” sh.p.k. mbetet e skualifikuar, ndaj edhe nuk do të merren në
shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, me shumicë votash,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Megatek” sh.a., për procedurën
e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje tuba, rakorderi dhe materiale të
tjera për UKT-sh.a.”, me fond limit 93.122.203 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
16.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Vibtis” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
skualifikuar këtë operator.
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 kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Megatek” sh.a.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1692 Protokolli
Datë 22.10.2014

Anëtar
Vilma Kadesha

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Denis Martopullo Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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Mendim Kundër i anëtarit të Komisionit z. Denis Martopullo
Duke u mbështetur në VKM nr. 1, kreu III, pika 3, paragrafi b “Kontratat e mallrave”, “Autoriteti
kontraktor mund ti kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i
plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në DST si:
- Dëshmi e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike
dhe ose,
- Dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të kërkuara nga institucione të autorizuara që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë dhe mostra të mallit kur gjykon se kjo ka rëndësi
vlerësimin e ofertës teknike.
Autoriteti kontraktor në DST të kësaj procedure prokurimi me objekt “Blerje mallra” ka kërkuar
në kriteret e veçanta Pika 2.3 kapaciteti teknik pika 2, “Operatori ekonomik duhet të zotërojë
ISO 9001:2008”; 3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë për mallin që oferton: të jetë i
çertifikuar sipas standarteve të BE, të shoqërohen me çertifikatë ISO 9001:2008 të prodhuesit të
mallit; 4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim prodhuesi për mallrat që oferton; 5.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Akt marrëveshje lidhur midis kompanisë prodhuese ose
distributorit të autorizuar nga prodhuesi; 6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogjet
teknike të mallit të kërkuar (të përkthyer në gjuhën shqipe); 6. Operatori ekonomik duhet të
paraqesë ditën e procedurës mostra për kategoritë dhe të deklarojë se malli që do të dorëzojë do
të jetë i njëjtë me mostrat….
Konstatoj se nga ana e autoritetit kontraktor janë kërkuar në kufinjtë maksimal kërkesat e
paragrafit të sipërcituar të VKM nr. 1 edhe pse këto kërkesa janë në autonominë e autoritetit
kontraktor duke u parashikuar nga ligjvënësi në lidhëzat “dhe / ose”. Autoriteti kontraktor ka
kërkuar sigurinë maksimale për të garantuar cilësinë e mallit në përputhje me nenin 23 të LPP.
Pas kontrollit nga ana ime të dokumentacionit të depozituar nga ana e operatorit ekonomik në
lidhje me kriterin e sipërcituar më rezulton se ky operator e ka paraqitur me përpikmëri të gjithë
dokumentacionin e kërkuar, përfshirë 15 ISO. Nuk ka paraqitur vetëm ISO për shoqërinë CST
Poland, nga ku ky operator do të furnizohet me telin dhe vulat e tubacioneve. Vlera e këtij
artikulli sipas ofertës ekonomike të operatorit ekonomik “Vibtis” është 718.000 lekë, baraz me
0.77% e fondit limit. Autoriteti kontraktor të gjithë dokumentacionin e ka kërkuar për të krijuar
bindjen mbi garantimin e cilësisë së mallrave objekt prokurimi. Mungesa e çertifikatës së
sipërcituar në raport me vlerën dhe funksionin e zërit në fjalë është e papërfillshme për të bërë
skualifikimin e kësaj oferte e cila është ndjeshëm edhe oferta më e mirë ekonomike.
Në këtë pikë gjykoj që kualifikimi është i drejtë. Në lidhje me pikat e tjera të ankesës mbi
prodhueset e mallrave, mostrave dhe cilësisë së tyre është autoriteti kontraktor që i kërkon dhe
administron duke ruajtur konfidencialitetin e mostrave dhe garantuar cilësinë e mallrave që
prokurohen.
Në gjykimin tim operatori ekonomik “Vibtis” i ka plotësuar kërkesat e autoritetit kontraktor duke
e garantuar atë për mallrat objekt i prokurimit.
Gjykoj që ankesa e operatorit ekonomik “Megatek” të mos meret parasysh.
Anëtar
Denis Martopullo
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