KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 649/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “ADEL CO” sh.p.k, në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Blerje broshure për
Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit”, me fond limit 1.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 08.12.2014 nga autoriteti kontraktor
AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT.

Ankimues:

“ADEL CO” sh.p.k
Adresa: Rr. “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi,
Tiranë

Palë e ankimuar:

AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT
Adresa: Rr.“Abdi Toptani”, ish selia e PD-së, kati i dytë,
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
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 relatorin e çështjes z. Leonard Gremshi, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe në vijim,
operatori 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 26.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt
“Blerje broshure për Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit”, me fond limit 1.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 08.12.2014 nga autoriteti kontraktor AGJENCIA E MBROJTJES SË
KONSUMATORIT.
II.2. Në datën 08.12.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“MALUKA” sh.p.k
“ADEL CO” sh.p.k
“KRISTALINA KH” sh.p.k
“ALBDESIGN” sh.p.k

S’ka paraqitur ofertë
560.000 lekë skualifikuar
731.000 lekë kualifikuar
943.600 lekë kualifikuar

II.3. Në datën 10.12.2014 operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen e
mëposhtme:
(i)

“Autoriteti kontraktor tek kriteret e vecanta, kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika
1 dhe 2, ka kërkuar kopje të bilancit dhe vërtetim xhiro për tre vitet e fundit
financiare, 2011, 2012 dhe 2013. Operatori ekonomik kërkesat e mësipërme, i ka
përmbushur vetëm për vitet 2012 dhe 2013.”

II.4. Në datën 12.12.2014 operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar që t’i bëhen të njohura arsyet e skualifikimit, pasi sipas tyre,
këto arsye nuk janë të dukshme në faqen zyrtare të APP-së. Në vijim, në datën 15.12.2014,
operatori “ADEL CO” sh.p.k, i drejtohet sërish autoriteti kontraktor, kësaj here duke ankimuar
arsyet e skualifikimit me pretendimet e parashtruara si më poshtë:
(i)

Në nenin 46, pika 1, shkronja “c”, të LPP-së përcaktohet që “operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur
kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për
sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve
të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe,
në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e
kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur
ky informacion është i mundur.” Përsa i përket arsyes së skualifikimit ju bëjmë me
dije se “ADEL CO” sh.p.k është regjistruar në QKR në datë 17.09.2012, kështu që
nuk mund të ketë dhe nuk mund të paraqesë bilanc dhe xhiro për vitin 2011.

II.5. Në datën 15.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “ADEL
CO” sh.p.k ku sqarohet saktësisht edhe arsyeja e skualifikimit:
(i)

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi shqyrtoi me vëmendje ankesën e paraqitur
nga ana juaj, konstatoi se pretendimet e ngritura në ankesën tuaj, nuk qëndrojnë, pasi
në DST, shtojca 6, tek “Kriteret e Veçanta”, pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, është kërkuar: “Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare
vjetore gjatë 3 viteve të fundit 2011 , 2012 dhe 2013, e cila nuk duhet të ketë një vlerë
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më të ulët se ai i fondi limit per secilin vit”, si edhe “Kopje të vërtetuara të bilancit të
vitit 2011 , 2012 dhe 2013, të paraqitur dhe çertifikuar në Adminsitratën Tatimore”.
Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k rezulton se nuk ka paraqitur të gjithë dokumentacionin
e kërkuar, pasi mungon vërtetimi nga administrata tatimore për xhiron mesatare
vjetore të vitit 2011, si dhe kopja e vërtetuar e bilancit të vitit 2011, duke qënë se
është paraqitur vetëm xhiro vjetore dhe bilanci i viteve 2012 dhe 2013.
II.6. Në datë 22.12.2014 operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.7. Në datë 26.12.2014, nëpërmjet shkresës me nr.2046 prot., datë 26.12.2014, me objekt
“Dërgim informacioni mbi procedurën e prokurimit “Blerje broshure për Agjencinë e Mbrojtjes
së Konsumatorit”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “ADEL CO” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik ankimues “ADEL CO”
sh.p.k, sipas të cilëse “…operatori ekonomik nuk i ka përmbushur kriteret e përcaktuara në
dokumentat standarte të tenderit, pasi nuk ka sjellë vërtetim nga administrata tatimore për
xhiron mesatare vjetore, si edhe kopjet e vërtetuara të bilancit për vitin 2011”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në Shtojcën 6, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.2. “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, nënpikat 1 dhe 2, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore gjatë 3 viteve të fundit
2011, 2012 dhe 2013, e cila nuk duhet të ketë një vlerë më të ulët se ai i fondi limit per
secilin vit.”
“Kopje të vërtetuara të bilancit të vitit 2011, 2012 dhe 2013, të paraqitur dhe çertifikuar
në Adminsitratën Tatimore.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik “ADEL CO” sh.p.k rezulton se, në
përmbushje të kërkesave të autoritetit kontraktor, është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm:
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(i)

Vërtetim nr.74475/2 prot, datë 13.10.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, ku vërtetohet se kjo shoqëri ka raportuar të ardhura nga shitja e
mallrave/shërbimeve, për vitin 2012 (14.889.400 lekë), për vitin 2013 (71.053.705
lekë), si dhe për vitin 2014 (Janar – Gusht, 76.529.028 lekë);

(ii)

Pasqyrat financiare përkatësisht për vitin 2012 dhe 2013.

Gjithashtu, nga shqyrtimi i Ekstraktit Historik Tregtar të shoqërisë “ADEL CO” sh.p.k., lëshuar
nga QKR më datë 10.10.2014, pika 2 dhe 5, konstatohet se ky subjekt është regjistruar në datën
17.09.2012 dhe themeluar në datën 13.09.2012.
III.1.3. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46
“Kualifikimi i Ofertuesve” pika 1, shkronja “c”, përcaktohet se: “Gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për
të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit
për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të
shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje,
të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet
për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”.
III.1.4. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu III
“Dokumentet e Tenderit” pika 3, shkronja “a” “Kontratat për punë”, përcaktohet 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:
i) Për kapacitetet financiare dhe ekonomike:
Kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet
përkatëse, dhe/ose.
Kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose.
Një deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka.
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve
ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. [….]”
Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetin ekonomik dhe financiar, e konkretisht “xhiroja mesatare vjetore e
realizuar për vitet 2012, 2013 të jetë sa vlera e fondit limit”. Nga shqyrtimi i Ekstraktit Historik
Tregtar të shoqërisë “ADEL CO” sh.p.k., është konstatuar se kjo shoqëri është themeluar në
datën 13.09.2012 dhe regjistruar në datën 17.09.2012, duke mos pasur aktivitet për vitin 2011.
Gjithashtu, KPP gjykon se kriteri i sipërcituar në pikën III.1.1 është përmbushur nga operatori
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ekonomik “ADEL CO” sh.p.k. pasi, mesatarja e xhiros vjetore e tre viteve të fundit e tejkalon
disa herë fondin limit të kontratës që prokurohet.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “ADEL CO” sh.p.k,
qëndrojnë.
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, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k., në lidhje me
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Blerje broshure për
Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit”, me fond limit 1.000.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 08.12.2014 nga autoriteti kontraktor AGJENCIA E MBROJTJES SË
KONSUMATORIT.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “ADEL CO” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljen e konstatuar si më sipër, duke e
kualifikuar këtë operator.
3. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ADEL CO” sh.p.k.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1951 Protokolli,
Datë 22.12.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
PGentian Këri
Punoi: F.Alimehmeti
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