KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 129/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.03.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22154-0125-2016, me objekt: “Blerje pajisje për zyra”, me fond
limit 23,976,666 Lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 18.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
“Albcontrol” sh.a.

Ankimues:

“Igli -Sand” sh.p.k
Krujë

Autoritet Kontraktor:

“Albcontrol” sh.a
Aeroporti “Nënë Tereza” Rinas

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 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
1

I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 26.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22154-01-25-2016, me
objekt: “Blerje pajisje për zyra”, me fond limit 23,976,666 Lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 18.02.2016, nga autoriteti kontraktor, “Albcontrol” sh.a.
II.2. Në datën 01.02.2016 operatori ekonomik “Igli-Sand” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në dokumenat standarte të tenderit shtojca 8 pika 2.3 kapaciteti teknik pika b
parashikohet:
Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë në stafin e tyre një punësim mesatar të
paktën 26 (njëzet e shtatë) persona për periudhën Janar-Dhjetor 2015 e dokumentuar kjo
me vërtetimin e pagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga Dega e Tatim
Taksave ose Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Listpagesa e Kontributeve të
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore, dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga
Punësimi(Formulari numër E-sig 025/a.1) dhe Formulari i Urdhër Pagesës për
deklarimin Elektronik të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore përkatës të vulosur nga
banka.
Ju lutem bëni saktësimin e numrit të punëtorëve të kërkuar në këtë shtojcë.

-

Në dokumentat e tenderit shtojca 8 pika 2.3 kapaciteti teknik pika c parashikohet se:
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-

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë të gjitha çertifikatat e cilësisë dhe sigurisë
skedat teknike të materialeve të furnizuara të cilat të jenë përcaktuar në specifikimet
teknike për çdo artikull. Paraqitja e tyre përbën kusht për kualifikim.
Sqarim: Në rast se operatorët ekonomikë nuk janë prodhues të materialeve të mësipërme
ata duhet të paraqesin Autorizimin e Prodhuesit të shoqëruar me çertifikatat e mësipërme
në emër të prodhuesit.
d) Për realizimin e këtij objekti prokurimi operatori ekonomik duhet të disponojë këto
mjete e pajisje teknike.
Makineri për përpunimin e sfungjerit copë 2
Impjant për krehjen e vatinës

copë 1

Makina qepse

copë 3

Kriteret e vendosuar më sipër janë në kundërshtim të plotë me ligjin Nr. 9643 datë
20.11.2006 të ndryshuar, e si të tilla kërkojmë nga ana e institucionit tuaj rishikimin e
këtyre kritereve.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.75/1 prot datë 03.02.ka duke vendosur mospranimin e
ankesës me pretendimin si më poshtë:
-

Në përgjigje të ankesës suaj Nr. 75 prot datë 02.02.2016 në lidhje me rishikimin e
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit me objekt “Blerje pajisje për zyra”
vlera limit 23.976.666 lekë pa tvsh ju informojmë për sa më poshtë:
Bazuar në ligjin Nr. 9643 datë 20.11.2006 i ndryshuar “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar Kreu VII neni 63 pika 1,2 si dhe VKM-ja nr.914 datë 29.12.2014 neni 78 pika 4
citojmë: “Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të
kontratës në faqen e Internetit të APP-së.
Duke ju referuar përcaktimit të mësipërm ligjor si dhe datës së publikimit të njoftimit të
kontratës në faqen zyrtare të APP-së që është data 25.01.2016 dhe është publikuar në
faqen zyrtare të app.gov.al nmë datë 26.01.2016 afati maksimal brenda të cilit ju kishit
mundësinë të ushtroni të drejtën tuaj për ankim në lidhje me DST për këtë procedurë
prokurimi ishte data 01.02.2016. Ankesa që ju keni paraqitur ka ardhur në autoritetin
kontraktor Albcontrol sh.anë datën 02.02.2016. Sikundër mund të konstatoni edhe ju
ankesa juaj është jashtë afateve ligjore prej 7 ditësh nga data e publikimit. Për rrjdhojë
duke qenë jashtë afatit ligjor kërkesa juaj nuk mund të merret ne shqyrtim.

II.4. Në datën 11.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor si dhe duke argumentuar në lidhje me
afatin e paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si më poshtë.
-

Më datë 26.01.2016 në faqen zyrtare të APP-së shpallet Procedura e Hapur me objekt
“Blerje Pajisje për zyra” me fond limit 23.976.666 lekë pa tvsh procedurë e organizuar
nga “Albcontrol” sh.a. Më datë 01 Shkurt 2015 shoqëria “Igli-Sand”sh.p.k dërgon në
postën e Albcontrol sh.a pasi ka marrë kontakt me këtë institucion për të dorëzuar
ankesën ndaj këtij institucioni në lidhje me procedurën në fjalë, në protokollin e
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institucionit dhe i është thënë se nuk mund të dorëzohet në protokoll por vetëm në postën e
cila ndodhet brenda këtij institucioni dhe këto shkresa brenda orës 13.00 të po asaj dite
nga kjo postë dërgohen në protokollin e Alcontrol sh.a. Pasi është bërë dorëzimi i ankesës
në postën e Albcontrol sh.a gjë e cila mund ta vërtetojnë dhe kamerat e sigurisë pranë
këtij institucioni, na është kthyer përgjigje me anë të shkresës Nr.75/1 datë 03.02.2016 se
ankesa juaj është jashtë afateve ligjore duke qenë se është protokolluar më datë
02.02.2016 nga ana e Albcontrol sh.a. Shoqëria e “Igli-Sand” sh.p.k dorëzoi në mirbesim
pranë postës së Albcontrol sh.a duke u nisur nga fakti se këto shkresa merreshin dhe
protokolloheshin brenda ditës si dhe duke mos pasur përgjigje nga ky institucion për
ankesën drejtuar tyre jemi të detyruar të vazhdojmë ankimimin tonë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik. Ekzaktësisht është kërkuar për Albcontrol sh.a sqarime në lidhje me
dokumentat standarte të tenderit “Kriteret e përgjithshme për kualifikim”.
II.5. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr. 114/1 Prot, ka depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit që disponon në lidhje me procedurën e mësipërme
të prokurimit,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, se: Ju lutem bëni saktësimin e
numrit të punëtorëve të kërkuar 26 (njëzet e shtatë) Komisioni i Prokurimit Publik vëren,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” gërma b
të dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi parashikohet se:
-

Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë në stafin e tyre: 1. Një punësim mesatar i
të paktën 26 (njëzet e shtatë) personash për periudhën Janar-Dhjetor 2015 e dokumentuar
kjo me vërtetimin e pagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga Dega e Tatim
Taksave ose Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore.

III.1.2. Nisur nga fakti se në kriterin sa më sipër ka një mospërputhje midis numrit të shprehur me
shifra dhe numrit të shprehur në fjalë Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të saktësojë
numrin e punonjësve të kërkuar në mënyrë që operatorët ekonomikë ankimues të kenë mundësi të
jenë tërësisht të qartë në momentin e hartimit dhe dorëzimit të ofertave duke shmangur
konfuzionin që mund të krijohet për shkak të pasaktësisë së konstatuar lidhur me numrin e
kërkuar të punonjësve.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Igli-Sand” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e kriterit
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë të gjitha çertifikatat e cilësisë dhe sigurisë skedat teknike
të materialeve të furnizuara të cilat të jenë përcaktuar në specifikimet teknike për çdo artikull.
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Paraqitja e tyre përbën kusht për kualifikim. Sqarim: Në rast se operatorët ekonomikë nuk janë
prodhues të materialeve të mësipërme ata duhet të paraqesin Autorizimin e Prodhuesit të
shoqëruar me çertifikatat e mësipërme në emër të prodhuesit, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.2.1. Në shtojcën A “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimimi janë kërkuar certifikatat e cilësisë dhe sigurisë si dhe skedat teknike
të mallrave objket prokurimi, si më poshtë:
Poltrone operative
1. Dimensionet e kariges të jenë sipas normave të EN 1335-1:2000 AC:2002
2. Kërkesat e përgjithshme të sigurisë sipas EN 1335-2:2009, par 7.2.1-7.2.2
3. Qëndrueshmëria në bazë të normave të EN1335-3:2009 AC:2009 par 7.1
4. Ngarkesa Statike në mbështetje EN 1335-3:2009 AC:2009 par.7.2.1-7.2.2
5. Rezistenca ndaj forcës shtypëse në ulje dhe mbështetje EN 1335-3:2009 AC:2009, par
7.3.1
6. Rezistenca e forcës shtypëse ndaj mbështetësve të duarve EN 1335-3:2009 AC:2009 par
7.3.2.
7. Ngarkesa statike në mbështetset e duarve EN 1335:3:2009 AC:2009 par 7.2.3.

Karige për vizitorë
1. Dimensionet e kariges të jenë sipas normave të EN 1335-1:2000 AC:2002
2. Kërkesat e përgjithshme të sigurisë sipas EN 1335-2:2009, par 7.2.1-7.2.2
3. Qëndrueshmëria në bazë të normave të EN1335-3:2009 AC:2009 par 7.1
4. Ngarkesa Statike në mbështetje EN 1335-3:2009 AC:2009 par.7.2.1-7.2.2
5. Rezistenca ndaj forcës shtypëse në ulje dhe mbështetje EN 1335-3:2009 AC:2009, par
7.3.1
6. Rezistenca e forcës shtypëse ndaj mbështetësve të duarve EN 1335-3:2009 AC:2009 par
7.3.2.
7. Ngarkesa statike në mbështetset e duarve EN 1335:3:2009 AC:2009 par 7.2.3.

Divan me këmbët metalike
1. Certifikatat rezistente ndaj zjarit MIAM fine (RV 90MF)
2. Klas 1 IM UNI 9175 (për flakë të vogla)
3. BS 5852
4. EN 1021-1:2006 flak të cigareve
5. EN 1021-2:2006 flakë e ulët.
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Skrivani/tavolinë pune
Tavolinat e punës të kenë çertifikatat e sigurisë sipas përshkrimit të mëposhtëm:
-

UNI 9086:987

-

UNI 8594:2004

-

UNI EN 527-2:2003

-

UNI EN 527-3:2003

Mbajtëse dokumentash
Sirtare të përshtatshëm për tavolina pune të jenë me karakteristikat dhe certifikatat e sigurisë të
renditura:
-

UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, sirtare per tavolinat e punes. Par. 6.2.1 Rezistenca
per elementet qe terhiqen, te jene te bazuara ne normativat perkatese.

-

UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, sirtare per tavolinat e punes. Par. 6.2.3 Hapja me
force e elementeve qe terhiqen, te jene te bazuara ne certifikimin.

-

UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, sirtare per tavolinat e punes. Par. 6.7 Ne metodat
e proves se rrotullimit per strukturen me rrota, bazuar ne rregullat normative.

-

UNIEN 14073 -2:2005

-

UNI EN 14073-3:2005, Mobilje per zyra, me kapak te reshqitshem. Prova ndaj rafteve
mbajtes te bredshem me pesh 46kg.ndaj thyerjeve te ndertimit qe influencon sigurine.
Proveper stabilitetin e mobiljes mbas aplikimit te nje force 50N mobilja nuk permyset
.Parag 5.5 Porta te reshqitshme, aplikim 40mij ciklesh hapje mbyllje. Parg.6.4.1 Prova e
rezistences se mobiljes ndaj forcave horizontale 350N Parg. 5.3.2

-

UNI 8601:1984 Prova , perthyerje e kurbimit te rafteve . Pesha max e shperndar ne
menyre uniforme 31 kg deformim 1.4mm Pesha Max 77kg deformim 3.4mm

-

UNI EN 14074:2005 Dollap me 2 kanata parag.3.4 Ne dollap me kapak me perplasje
prova e menteshave ne aks vertikal . Pesha e aplikuar 2kg nr. I provane 50.000
Parag.6.3.3

-

UNI 8581:2005 Mobilje mbajtese dhe skrivani deformin nen ngarkeses 0.6mm ,deformim
permanet 0.1mm. Ngarkesë maksimale i shperndare ne menyre uniform 34kg deformimi
0.4mm. Parag 5.3.2

-

UNI 8606:1984 Prova e ngarkeses Max deformimi nen ngarkes 1.0

-

Modeli i mesiperm duhet te respektojn te gjitha kerkesat e paragrafeve te certifikimeve
UNI EN 14073-2:2005, UNI EN 14073-3:2005, UNI 14074:2005, dhe kerkesat e
certifikimit UNI 9604:1990 Garancia e gjithe mobiljeve duhet te jete dy vjet.

Tavolinë Mesi
-

Modeli i mesiperm duhet te respektojn te gjitha kerkesat e paragrafeve te certifikimeve
UNI EN 14073-2:2005, UNI EN 14073-3:2005, UNI 14074:2005, dhe kerkesat e
certifikimit UNI 9604:1990 Garancia e gjithe mobiljeve duhet te jete dy vjet.
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Raftet e Arkivës
Raftet te pershtatshem per arkiv pune te jene me karakteristikat dhe certifikatat e sigurise te
renditura.
UNI EN 14073-2:2005 Mobilje per zyra, arkiva per tavolinat e punes. Par. 3.4 Kerkesat e
pergjithshme te sigurise te jene sipas normave te certifikimit.
UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, arkivaper tavolinat e punes. Par. 6.2.1 Rezistenca per
elementet qe terhiqen, te jene te bazuara ne normativat perkatese.
UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, arkiva per tavolinat e punes. Par. 6.2.3 Hapja me force e
elementeve qe terhiqen, te jene te bazuara ne certifikimin.
UNI EN 14074:2005 Mobilje per zyra, arkiva per tavolinat e punes. Par. 6.7 Ne metodat e proves
se rrotullimit per strukturen me rrota, bazuar ne rregullat normative.
UNIEN 14073 -2:2005 Mobiljet e mesiperme te jen te certifikuara sipas nomativit.
UNI 8581:2005
UNI EN 14073-3:2005 Mobilje per zyra, me kapak te reshqitshem.
UNI EN 14074:2005 Dollap me 2 kanata parag.3.4
UNI 8601:1984 Prova , perthyerje e kurbimit te rafteve .
UNI 8606:1984 Prova e ngarkeses Max deformimi nen ngarkes 1.0
Modeli i mesiperm duhet te respektojnë te gjitha kerkesat e paragrafeve te certifikimeve UNI EN
14073-2:2005, UNI EN 14073-3:2005, UNI 14074:2005, dhe kerkesat e certifikimit UNI
9604:1990 Garancia e gjithe mobiljeve duhet te jete dy vjet.

Divane 2- she dhe poltrova ne sallen e pritjes.
Certifikat rezistente ndaj zjarrit MIAM fine (RV90 MF)
Klas 1 IM UNI 9175 (per flak te vogla)
BS 5852
EN 1021 -1 : 2006 flak te cigareve
EN 1021 -2 : 2006 flake e ulet
UNI EN ISO 9001:2008 strukturë e realizuar me dru mbushja rezine dhe pipla veshje lekure
sintetik me ngjyre të ndryshme .

Tavolinë
UNI 8594:2004
UNI EN 527-2:2003
UNI EN 527-3:2003
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Tavolinë Operatori
UNI 9086:987
UNI 8594:2004
UNI EN 527-2:2003
UNI EN 527-3:2003......................................................................................................
III.2.2. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
Në nenin 46 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik i ndryshuar
parashikohet se: “[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. […]”
III.2.3. Neni 27 “Kontratat e Mallrave” i VKM nr. 914 datë 29.12.2014 i ndryshuar parashikon
shprehimisht se: Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë
dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e
tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor.
b) Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën
e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit;
dhe/ose
c) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike; dhe/ose dëshmi për rezultatet, c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të
lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me
specifikimet teknike.
III.2.4. Në nenin 27 “Kontrata e Mallrave” pika 3 të VKM 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet se :
d) “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
8

Gjithashtu në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 1 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për
funksionet e kërkuara.[…]
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe specifikimeve
teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit vlerëson se autoriteti
kontraktor ka kërkuar një cilësi të caktuar të mallrave objekt prokurimi. Në funksion të kësaj
cilësie është kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës të paraqesin për cdo artikull të
prokuruar certifikatat e cilësisë/skedat teknike të cilat autoriteti i ka gjykuar të nevojshme dhe të
rëndësishme për realizimin me sukses dhe sipas kërkesave të objektit të prokurimit.
Komisoni gjykon se me kriteret dhe specifikimet e vendosura autoriteti kontraktor nuk ka
tejkaluar objektin e prokurimit pasi për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall”
sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, certifikatave që lidhen me objektin e
prokurimit e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda
kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 27 pika 3 e VKM 914/2014 i jep mundësinë autoriteteve
kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i
plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshmi për rezultatet e
testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e
produkteve me specifikimet teknike.
Certifikatat e kërkuara kanë të bëjnë me cilësinë e mallit i cili duhet të prodhohet sipas disa
normativave të përcaktuara në mënyrë strikte të cilat autoriteti kontraktor i konsideron të
rëndësishme dhe të nevojshme e si të tilla operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të dëshmojnë
se përmbushin kapacitetitet për furnizimin e mallrave në përputhje me specifikimet dhe kërkesat
e përcaktuara në dokumentat e tenderit.
III.2.6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se kriteri i mësipërm i
vendosur nga autoriteti kontraktor është një kriter jo proporcional me objektin e prokurimit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se e rëndësishme që në rastin konkret të realizohet testi i
proporcionalitetit të kërkesës së mësipërme të autoritetit kontraktor me objektin e prokurimit. Në
lidhje me parimin e proporcionalitetit të kërkesës së mësipërme K.P.P gjykon se është me vend të
ndalet në një test balancues të dy elementëve kryesorë. Së pari nëse kërkesa në fjalë është të
përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar dhe së dyti nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj
se çfarë është e nevojshme për të arritur synimin. Në rastin konkret synimi i autoritetit kontraktor
është verifikimi i përpuethshmërisë së produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë me
produktet e kërkuara nga autoriteti kontraktor ( në specifikimet teknike) Nga analiza e dy
elementëve të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kërkesa e autoritetit
kontraktor për dorëzimin e certifikatave që vërtetojnë se produktet e kërkuara ( listuara nga
autoriteti kontraktor) janë në përputhje me Standardet është vendosur në proporcion për të arritur
synimin dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Igli- Sand” nuk qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Igli Sand” sh.p.k mbi modifikimin
e kriterit “Për realizimin e këtij objekti prokurimi operatori ekonomik duhet të disponojë këto
mjete e pajisje teknike. Makineri për përpunimin e sfungjerit copë 2; Impiant për krehjen e
vatinës copë 1 Makina qepse copë 3”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 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; [...]”
Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të
sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë
konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik
si dhe dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit
publik.”
III.3.2. Në lidhje me kapacitetet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor në drejtim të
disponueshmërisë së makinerive për realizimin e objektit të prokurimit, Komisioni gjykon se
duke pasur parasysh objektin e prokurimit i cili është “Mall” për autoritetin kontraktor është e
nevojshme dhe e mjaftueshme furnizimi me mallrat dhe produktet të realizuara në mënyrë
përfundimtare në momentin e dorëzimit të mallit.
Për autoritetin kontraktor nuk është e rëndësishme se me cilat mjete dhe pajisje është prodhuar
produkti por e rëndësishme për të është që ky produkt/ mall në momentin e dorëzimit nga
operatori ekonomik të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat, kriteret dhe specifikimet teknike të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Parashikimi i mësipërm në lidhje
me disponueshmërinë e makinerive nuk është në përputhje me frymën e një procedure të hapur
prokurimi. Komisioni gjykon se duke qenë se jemi përballë prokurimit të mallrave dhe jo
shërbimeve apo punëve në procedurën konkrete mund të marrin pjesë përvec shoqërive
prodhuese edhe shoqëri të tjera të cilat kanë objekt të veprimtarisë së tyre vetëm furnizimin e
mallrave dhe produkteve të ndryshme pa qenë domosdoshmërisht prodhuese të tyre.
Vendosja e një kriteri të tillë për diponueshmërinë e makinerive Makineri për përpunimin e
sfungjerit copë 2; Impjant për krehjen e vatinës copë 1 Makina qepse copë 3”, për prodhimin e
mallrave objekt prokurimi jo vetëm ndikon në uljen e konkurencës midis operatorëve ekonomikë
pjesmarrës në procedurat e prokurimit por gjithashtu nuk është në proporcion me objektin e
prokurimit dhe jo në funksion të realizimit të tij për të gjitha arsyet e lartpërmendura.
Ndryshe do të ishte situata nëse do të ndodheshim përpara nevojës së autoritetit kontraktor për
prokurimin e një shërbimi apo pune të caktuar e cila në mënyrë të pashmangshme do të kërkonte
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plotësimin e kapaciteteve profesionale, teknike, makineri e pajisje nga ana e operatorëve
ekonomikë për realizimin me sukses të kontratës. Kjo për vetë specifikën që kanë shërbimet apo
punët për realizimin e të cilave operatorët do të duhet të dëshmojnë se zotërojnë të gjitha
kapacitetet e mundshmë brenda parashikimeve të lex specialis.
Në nenin 27 “Kontratat e mallrave” të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, janë përcaktuar dokumentacioni dhe dëshmitë që duhet të
kërkojë autoriteti dhe të dorëzojë operatori ekonomik për të vërtetuar se disponon kapacitetet e
nevojshme dhe të mjaftueshme për realizimin e kontratës në përputhje dhe me volumin e saj.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ligjvënësi ka mirëpërcaktuar në rregullat e prokurimit
publik dokumentacionin dhe dëshmitë që duhet të dorëzojë operatori ekonomik për të vërtetuar se
disponon kapacitetet e nevojshme dhe të mjaftueshme për realizimin e kontratës për procedurat e
prokurimit “Blerje Mallra” të tilla si, dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera
gjatë tri viteve të fundit financiare, kopje të çertifikuara të një ose më shumë bilanceve, kopje të
deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë
banka.
Gjithashtu mund të kërkohen dëshmi për origjinalitetin e mostrave, përshkrimin dhe/ose
fotografitë apo katalogjet teknike dhe/ose dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara
nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet
teknike. Në asnjë dispozitë të ligjit, në lidhje me këtë lloj procedure prokurimi (blerje mallrash)
nuk lihet hapësirë për autoritetet që të kërkojnë makineri apo paisje për të përmbushur kontratën,
sikundër janë përcaktuar në dokumentat e tenderit në rastin konkret.
Komisioni i Prokurimit Publik konkludon se nga ana e autoritetit kontraktor janë hartuar kritere
për kualifikim të cilat në rregullat e prokurimit publik i’u referohen kontratave të shërbimeve dhe
jo kontratave të mallrave sikundër është kjo kontratë.
Fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e
prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj, kriteret në fjalë, të kërkuara nga
autoriteti konraktor, duke qenë haptazi në kundërshtim me parashikimet e Ligjit dhe Rregullave
të Prokurimit Publik, nuk do të konsiderohen të vlefshëm me qëllim kualifikimin/skualifikimin e
pjesëmarrësve në këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues 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 dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Igli -Sand” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22154-01-25-2016, me
objekt: “Blerje pajisje për zyra”, me fond limit 23,976,666 Lekë pa tvsh, i parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 18.02.2016, nga autoriteti kontraktor, “Albcontrol” sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Igli Sand” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 179 Protokolli; Datë 11.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
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Anëtar
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Kryetar
Gentian Këri
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