REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.1.1000 Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 860

Nr. 64/3 prot

Tiranë, më 26.02.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatotirit Ekonomik “Start Co” Sh.p.k
Rruga “Pjetër Bogdani”, Pall:20/4, Kati I, Nr. 26

TIRANË

Operatorit Ekonomik “R&R Group”Sh.p.k.
Rruga “Myslym Keta” Nr. 3

TIRANË
“Tec Vlorë” Sh.a.
Porti i Ri (Triporti), Komuna Qënder
VLORË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni, 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe anëtarëve, Znj. Besa
Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 64
prot. datë 25.01.2013 të operatorit ekonomik “Start Co” Sh.p.k. me seli në Tiranë dhe
ankesën nr. 69 prot., date 28.01.2013 të operatorit “R&R Group” Sh.p.k., me seli në Tiranë,
për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerja e instrumentave të punës për elektriçistë dhe
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instrumentistë”, me fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 11.01.2013,
nga autoriteti kontraktor,”Tec Vlorë” Sh.a.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesave bazuar në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje
me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
Në këto kushte, ankesat i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Bazuar në dokumentacionin në dispozicion të tij, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
•

•

•

•

•

Në datë 31.12.2012 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
me objekt: “Blerja e instrumentave të punës për elektriçistë dhe instrumentistë”, me
fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH);
Në datë 11.01.2013, nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është kryer hapja e
ofertave të procedurës në fjalë.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
“2R construction” sh.p.k. me ofertë 2.970.000 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
“Novamat” sh.p.k. me ofertë 2.687.812 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
“R&R Group” sh.p.k. me ofertë 2.590.000 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
“Start Co” sh.p.k. me ofertë 2.767.000 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
Trinity Company” sh.a. me ofertë 2.873.000 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
“Qualub” sh.p.k. me ofertë 2.568.200 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
“Zeqiri” sh.p.k. me ofertë 2.900.000 lekë pa TVSH (i skualifikuar)
Në datë 17.01.2013, autoriteti kontraktor, nëpërmjet mesazhit elektronik, ka kryer
publikimin e rezultatit të vlerësimit të ofertave për procedurën e prokurimit, nga i cili
rezulton se operatori “Start Co” sh.p.k. është skualifikuar për: “mungesë
dokumentacioni, mungesë përvoje, mosplotësim të kushtit të deklaratës së xhirove,
dokumentat e paraqitura nuk janë konform dokumentave të kërkuara në DST”, ndërsa
operatori “R&R Group” Sh.p.k. është skualifikuar për: “mungesë dokumentacioni,
mungesë certifikate ISO dhe përvoje, dokumentat e paraqitura nuk janë konform
dokumentave të kërkuara në DST”.
Në datë 18.01.2013, operatori “Start Co” sh.p.k., i ka dërguar nëpërmjet postës
shqiptare (vërtetuar me dëftesë të pranimit të objekteve postare) autoritetit kontraktor,
një ankesë me shkrim në të cilën kundërshton skualifikimin e tij, me pretendimin se
dokumentacioni i dorëzuar ështe në përputhje me kërkesat e kritereve kualifikuese. Në
ankesë kërkohet: pranimi i ankesës, kualifikimi i ofertës së tij dhe pranimi i kësaj të
fundit si e vlefshme”. Për këtë ankesë, operatori pretendon se nuk ka marrë përgjigje
zyrtare nga autoriteti kontraktor;
Në datë 21.01.2012, operatori “R&R Group” Sh.p.k., i ka dërguar nëpërmjet postës
shqiptare (vërtetuar me dëftesë të pranimit të objekteve postare) autoritetit kontraktor,
një ankesë me shkrim, në të cilën kundërshton skualifikimin e tij, me pretendimin se
dokumentacioni i dorëzuar është në përputhje me kërkesat e kritereve kualifikuese. Në
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•

•

•

•

•

ankesë kërkohet: pranimi i ankesës (kualifikimi dhe konsiderimi si ofertë e vlefshme)
dhe kryerja e rivlerësimit dhe riklasifikimit të ofertave. Për këtë ankesë, operatori
pretendon se nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga Autoriteti Kontraktor;
Në datë 24.01.2013, autoriteti kontraktor, nëpërmjet Urdhërit të Brendshëm nr. 06,
datë 24.01.2013, ka kryer pezullimin e procedurës së prokurimit deri në shqyrtimin e
plotë të ankesave të operatorëve të lartpërmendur.
Në datë 25.01.2013, operatori “Start Co” Sh.p.k., me anë të shkresës nr. 64 prot., ka
depozituar ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar sa më
poshtë:
1.
Dokumentacioni i dorëzuar është i plotë e në përputhje me kërkesat e kritereve
kualifikuese.
2.
Shuma e kontratave të ngjashme të depozituara bashkë me ofertën e tejkalon
shumën e kërkuar nga kriteret kualifikuese.
Në datë 28.01.2013, operatori “R&R Group” Sh.p.k., me anë të shkresës nr. 69 prot.,
ka depozituar ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar sa më
poshtë:
1.
Dokumentacioni i dorëzuar është i plotë e në përputhje me kërkesat e kritereve
kualifikuese.
2.
Shuma e kontratave të ngjashme të depozituara bashkë me ofertën e tejkalon
shumën e kërkuar nga kriteret kualifikuese.
Në datë 29.01.2013, autoriteti kontraktor, siç rezulton nga dokumentacioni i dërguar
pranë KPP-së, i është përgjigjur operatorëve ankimues me shkresat nr. 34 prot. dhe nr.
34/2 prot., përkatësisht për operatorin ‘Start Co” Sh.p.k. dhe për atë “R&R Group”
sh.p.k., duke mos pranuar ankimimet e tyre. Konkretisht, autoriteti kontraktor ka
sqaruar se operatori ekonomik “Star Co” sh.p.k është skualfikuar pasi:
1. objekti i kontratave të paraqitura prej tij nuk konsiderohet i ngjashëm me objektin
e kontratës së prokurimit në fjalë,
2. në dokumentacionin e paraqitur mungojnë certifikatat ISO të dhjetë produkteve.
Gjithashtu, operatori ekonomik “R&R Group” sh.p.k., është skualifikuar nga autoriteti
kontraktor për arsyet si më poshtë:
1. objekti i kontratave të paraqitura prej tij nuk konsiderohet i ngjashëm me objektin
e kontratës së prokurimit në fjalë,
2. mungojnë certifikatat ISO për dy produkte, konkretisht për produktin (2)
“kalibrator për termocifte” dhe për produktin (4) “multimetër”;
Në datë 04.02.2013, operatori ekonomik “R&R Group” sh.p.k., nëpërmjet shkresës
nr.. 931 Prot. ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik një sqarim lidhur me
përgjigjen e marrë nga autoriteti kontraktor për arsyet e skualifikimit. Në këtë sqarim
operatori kundërshton edhe një herë arsyetimin e autoritetit kontraktor, duke
pretenduar ndër të tjera se: “[...] kontratat e paraqitura nga ankimuesi për mallrat
elektrike, janë në përputhje me kërkesat e tenderit, sipas të cilit faturat dhe kontratat
duhet të kenë natyrë të ngjashme dhe jo të jenë të njëjta.
Në lidhje me pretendimet e ngritura nga Termocentrali Vlorë Sh.a. për
mospërmbushjen e kritereve për certifikimin e mallit ankimuesi bën me dije se:
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1. Për artikullin 2, të dhënë në tabelën e Shtojcës 9 të DST-ve, për të cilin është
ngritur pretendimi se nuk ka certifikatë ISO, ky produkt është i markës FLUKE, siç
është përshkruar në katalogun e ofruar, i cili është emërtuar “FLUKE kalibrator për
termoçifte”. (Përshkrimet teknike për këtë produkt mund të gjenden në faqen e parë të
këtij katalogu, nën paragrafin “714 Thermocouple calibrator”.
2. Në lidhje me artikullin 4, të po të njëjtës shtojcë pretendohet se multimetri
“FINEST”është i një cilësie superiore, dhe kompania “FINEST”, që prodhon këtë
produkt, është një kompani lider në botë për prodhimin e instrumentave matëse dhe
testuese. Arsyeja përse kompania nuk e ka ofruar këtë ISO lidhet me vonesën e
dërgesës postare nga ana e kompanisë në fjalë. Informacionet në lidhje me standardet
e padiskutueshme të kësaj kompanie janë lehtësisht të gjetshme në internet ose në
faqen e tyre zyrtare.”
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
(I) Në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Start Co” sh.p.k.:
Lidhur me pretendimin e parë të këtij operatori ekonomik ankimues, duke qenë se:
(i)

(ii)

(iii)

Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 7, pika II “Kapaciteti Teknik dhe Profesional”
kërkohet:
“Persa i përket aftësisë teknike e profesionale, operatori ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat minimale të mëposhtme:
1.
Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e furnizimeve të ngjashme në një vlerë
prej 1.200.000 (njëmilionedyqindmijë) lekësh të realizuar gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit […]
2.
Dokumentacion/Manualet teknike per mallrat objekt i kontratës, të cilët duhet
të pasqyrojnë karakteristikat teknike të secilit prej tyre. Këto karakteristika duhet të
jenë të njëjta ose më të përmisuara se ato të kërkuara në dokumentin specifikimet
teknike. Në dokumentacionin e mësipërm duhet të identifikohet prodhuesi/furnitori i
origjinës së mallit.
Operatorit ekonomik “Start Co” sh.p.k rezulton të ketë paraqitur dokumentacioni si
më poshtë:
• Faturë shitje nr. 15, nr 16 dhe nr. 17 për: priza, tela, llamba, prozhektorë, koka
ndricuese, kondensator, drozela, automet, kabull e panel elektrik;
• Faturë shitje nr. 48 për: Grejfer dhe Set litar celiku;
• Kontratë shitje me Autoritetin Portual Durrës me objekt: “Blerje grejfera për
elektrovinçat portual;
• Kontratë shitje me Komunën Stravaj me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për
automjetet e komunës” (mallrat nuk janë të specifikuara).
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
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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 prokurohet dhe jodiskriminuese.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se mallrat objekt i dokumentacionit të paraqitur nga
operatori ekonomik për të vërtetuar plotësimin e kriterit lidhur me përvojat e mëparshme
(priza, tela, grejfera etj), nuk mund të konsiderohen të ngjashme me objektin e kontratës që
prokurohet (multimetër, kalibrator i temperaturës, kalibrator për termocifte, kalibrator i
procesit shumë funksional, termometër me rreze infra të kuqe etj).
Pra, skualifikimi i operatorit ekonomik ankimues është bërë në përputhje me dipozitën e
mësipërme ligjore.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Start Co” sh.p.k nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë operatorit “Start Co” Sh.p.k., duke qenë se:
(i)

Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 7, pika II “Kapaciteti Teknik dhe Profesional”
kërkohet:
“Persa i përket aftësisë teknike e profesionale, operatori ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat minimale të mëposhtme:
[…] Certifikate ISO e cilesise e prodhuesit/ prodhuesve.

(ii)

(iii)

Rezulton se në dokumentacionin e dërguar nga ky operator pranë autoritetit
kontraktor mungojnë çertifikatat ISO të 10 (dhjetë) artikujve nga 15 (pesëmbëdhjetë)
produkte objekt prokurimi. Gjithashtu rezulton se disa nga çertifikatat ISO të
paraqitura nuk përputhen me prodhuesit e mallrave për të cilët janë paraqitur
manualet teknike, në kundërshtim me kërkesat e dokumentave të tenderit dhe nenin
46 si më sipër cituar;
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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 prokurohet dhe jo diskriminuese.”

Përsa mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Start Co” sh.p.k nuk qëndron.
II. Në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “R&R Group” sh.p.k:
Lidhur me pretendimin e parë, duke qenë se:
(i)

Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 7, pika II “Kapaciteti Teknik dhe Profesional”
kërkohet:
“Persa i përket aftësisë teknike e profesionale, operatori ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat minimale të mëposhtme:
1.
Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e furnizimeve të ngjashme në një vlerë
prej 1.200.000 (njëmilionedyqindmijë) lekësh të realizuar gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit […]
2.
Dokumentacion/Manualet teknike per mallrat objekt i kontratës, të cilët duhet
të pasqyrojnë karakteristikat teknike të secilit prej tyre. Këto karakteristika duhet të
jenë të njëjta ose më të përmirësuara se ato të kërkuara në dokumentin specifikimet
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teknike. Në dokumentacionin e mësipërm duhet të identifikohet prodhuesi/furnitori i
origjinës së mallit.
(ii)

(iv)

rezulton se nga ana e tij është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
• Faturë shitje nr. 78 për: spote, ndriçues, tela, kabull, aspirator, prozhektor,
automat, priza, çelësa, etj.;
• Kontratë shitje me Kuvendin Popullor me objekt: “Blerje materiale elektrike”
(mallrat nuk janë të specifikuara);
• Dy Kontrata shitje me UKT me objekt: “Blerje Elektropompa zhytëse”;
• Kontratë shitje me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Tiranë, me objekt:
“Blerje pajisje për shpenzime instaluese (loti III)” (shitje panele elektrike);
• Kontratë shitje me Ujësjellës Kanalizime sh.a. Sarandë me objekt: “Blerje
elektromotori për pompë zhytëse”;
• Kontratë shitje me UKT me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për nevojat e
shoqërisë” (mallrat nuk janë të specifikuara);
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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 prokurohet dhe jodiskriminuese.”

Komisioni gjykon se mallrat objekt i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
“R&R Group” sh.p.k. për të vërtetuar plotësimin e kriterit lidhur me përvojat e mëparshme
(elektropompa, elektromotorë, materiale elektrike etj.), nuk mund të konsiderohen të
ngjashme me objektin e kontratës që prokurohet (multimetër, kalibrator i temperaturës,
kalibrator për termocifte, kalibrator i procesit shumë funksional, termometër me rreze infra të
kuqe etj), në kundërshtim me kërkesat e dokumentave të tenderit dhe nenin 46 si mësipër
cituar.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “R&R Group” sh.p.k. nuk
qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë, duke qenë se:
(i)

Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 7, pika II “Kapaciteti Teknik dhe Profesional”
kërkohet:
“Persa i përket aftësisë teknike e profesionale, operatori ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat minimale të mëposhtme:
[…] Certifikate ISO e cilesise e prodhuesit/ prodhuesve.

(ii)

Rezulton se në dokumentacionin e dërguar nga ky operator pranë autoritetit
kontraktor mungon çertifikata ISO e 1 (një) artikulli nga 15 (pesëmbëdhjetë)
produkte objekt prokurimi. Konkretisht, ankimuesi nuk ka paraqitur çertifikatën ISO
të prodhuesit “Finest”, nga i cili prodhohet produkti “Multimetër”, në kundërshtim
me kërkesat e dokumentave të tenderit dhe nenin 46 si më sipër cituar;
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat

(iii)
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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 prokurohet dhe jodiskriminuese.”
Përsa mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik nuk qëndron.
Gjithashtu, lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “R&R Group” se: “[...] mungesa e
paraqitjes së çertifikatës ISO në fjalë, lidhet me vonesat e dërgesës postare” sqarojmë se,
është në përgjegjësinë e operatorëve ekonomikë marrja e masave për sigurimin e
dokumentacionit përkatës brenda afateve të përgatitjes së ofertës dhe në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Pёrsa mësipër, mbёshtetur nё nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesёn e paraqitur nga operatori ekonomik “Start Co” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit me objekt: “Blerja e instrumentave te punës per elektriçistë dhe
instrumentistë”, me fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё
11.01.2013, nga autoriteti kontraktor, “Tec Vlorë” sh.a.
2. Të mos pranojë ankesёn e paraqitur nga operatori ekonomik “R&R Group” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit me objekt: “Blerja e instrumentave te punës per elektriçistë dhe
instrumentistë”, me fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё
11.01.2013, nga autoriteti kontraktor “Tec Vlorë” sh.a.
3. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë me anulimin e procedurës së prokurimit të
sipërpërmendur;
4. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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