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Në mbledhjen e datës 23.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “OL-VAHROM” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje boje për
lyerje të infrastrukturës dhe automekanizmave në APD”, me fond limit
11.950.000 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 03.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Portual
Durrës.

Ankimues:

“OL-VAHROM” sh.p.k
Adresa: Rruga e Dibrës, Nr. 403 Tiranë

Palë e ankimuar: Autoriteti Portual Durrës
Adresa: L. 1, Durrës
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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Spiro Kuro, z. Leonard
Gremshi dhe z. Gentian Këri shqyrtuan parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin
e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutuan çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 percaktuara 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 03.10.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje boje për lyerje të infrastrukturës dhe
automekanizmave në APD”, me fond limit 11.950.000 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e
pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Autoriteti
Portual Durrës.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
“Eurocon” shpk me vlerë të ofertës prej 8.577.037 lekë (pa tvsh) skualifikuar.
“Gentian Horieti” shpk me vlerë të ofertës prej 10.477.399 lekë (pa tvsh) skualifikuar.
“Hysko” shpk me vlerë të ofertës prej 10.732.982 lekë (pa tvsh) skualifikuar.
“OL-VAHROM” shpk me vlerë të ofertës prej 7.923.700 lekë (pa tvsh) skualifikuar.
“Tolimo” shpk me vlerë të ofertës prej 9.900.580 lekë (pa tvsh) skualifikuar.
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II.3. Në datën 24.11.2014 operatori ekonomik “OL-VAHROM” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi
me arsyen e mëposhtme:

“Në lidhje me konformitetet përmbushja nuk i rezulton pasi skedat janë jo të njëjtat me ato
zyrtare të publikuara në website të www.vitex.gr. Katalogu i paraqitur nuk shërben pasi ai nuk
është i shënuar në faqet ku janë publikuar produktet dhe nuk mund të kuptohet pasi nuk është
përkthyer nga operatori. Pas investigimit të KVO në www.vitex.gr u identifikuan produktet dhe të
dhwnat teknike origjinale të tyre mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të
kërkuara.”
Referuar aspekteve të mësipërme, në mënyrë me konkrete kvo ka argumentuar se:
I.

II.

Në lidhje me produkte per kodet M pas investigimit të KVO
në http://www.vitex.gr/technical/TDS/4_Metallic_Surfaces/VITEX-TDS-DIRECT1-EN.pdf u identifikuan produkti Direct-1 dhe të dhënat teknike origjinale të tyre
mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të kërkuara. Nga ky
krahasim rezultoi se ofertuesi ka ndryshuar parametrat e skedës origjinale duke i
përshtatur ato me parametrat e kërkuar nga APD për pikat e më poshtme: 1.
Rendimentin e lyerjes me dorë (Spreading Rate) nga 4-8 m2/lt në skedën origjinale
e ka rritur në 12-14 m2/lt siç kërkohet nga APD. 2, Kohëzgjatja e magazinimit nga
1 vit në skedën origjinale e ka rritur në 3 vjet siç kërkohet nga APD. 3. Në
aplikimin me spërkatje nga 20% në skedën origjinale e ka ulur në 8% siç kërkohet
nga APD. 4. Densiteti nga 1,14+/-0,05 në skedën origjinale e ka rritur në 1,2900 1,4400 siç kërkohet nga APD. Përveç moskorrektesës së operatorit në lidhje me të
dhënat, theksojmë se normat reale të ofruara më sipër janë inferiore ndaj atyre të
kërkuar nga APD duke e bërë produktin të papranueshëm për shkak se është i
pafavorshëm teknikisht dhe ekonomikisht.
Në lidhje me produkte për kodet H pas investigimit të KVO
në http://www.vitex.gr/technical/TDS/4_Metallic_Surfaces/VITEX-TDSVEROLAC-EN.pdf u identifikuan produkti Verolac dhe të dhënat teknike origjinale
të tyre mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të kërkuara.
Nga ky krahasim rezultoi se ofertuesi ka ndryshuar parametrat e skedës origjinale
duke i përshtatur ato me parametrat e kërkuar nga APD për pikat e më poshtme:
1. Rendimentin e lyerjes me dorë (Spreading Rate) nga 14-16 m2/lt në skedën
origjinale e ka ndryshuar në 13-16 m2/lt siç kërkohet nga APD. 2, Kohëzgjatja e
magazinimit nga 1 vit në skedën origjinale e ka rritur në 3 vjet siç kërkohet nga
APD. Përveç moskorrektesës së operatorit në lidhje me të dhënat theksojmë se
normat reale të ofruara për kohëzgjatjen e magazinimit më sipër janë inferiore
ndaj atyre të kërkuar nga APD duke e bërë produktin e papranueshëm për shkak
se është i pafavorshëm teknikisht dhe ekonomikisht.
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III.

IV.

V.

Në lidhje me produkte për kodet B pas investigimit të KVO në
http://www.vitex.gr/technical/TDS/3_Enamel_Paints_for_ëood/VITEX-TDSAQUAVIT-EN.pdf u identifikuan produkti Aquavit dhe të dhënat teknike origjinale
të tyre mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të kërkuara.
Nga ky krahasim rezultoi se ofertuesi ka ndryshuar parametrat e skedës origjinale
duke i përshtatur ato me parametrat e kërkuar nga APD për pikat e më poshtme:
1. Rendimentin e lyerjes me dorë (Spreading Rate) nga 9-12 m2/lt ne skedën
origjinale e ka rritur në 12-14 m2/lt siç kërkohet nga APD. 2, Kohëzgjatja e
magazinimit nga 1 vit në skedën origjinale e ka rritur në 3 vjet siç kërkohet nga
APD. Përveç moskorrektesës së operatorit në lidhje me të dhënat theksojmë se
normat reale të ofruara më sipër janë inferiore ndaj atyre të kërkuar nga APD
duke e bërë produktin e papranueshëm për shkak se është i pafavorshëm teknikisht
dhe ekonomikisht.
Perveç të tjerave Aquavit është një produkt boje kryesisht për tu aplikuar në
sipërfaqe druri, metalike, plastike, xham.
Në lidhje me produktin për kodin A pas investigimit të KVO
në http://www.vitex.gr/technical/TDS/4_Metallic_Surfaces/VITEX-TDS-CHASSISCOAT-EN.pdf u identifikua produkti Chassis Coat dhe të dhënat teknike origjinale
të tij mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të kërkuara. Nga
ky krahasim rezultoi se ofertuesi ka ndryshuar parametrat e skedes origjinale duke
i përshtatur ato me parametrat e kërkuar nga APD për pikat e më poshtme: 1.
Rendimentin e lyerjes me dorë (Spreading Rate) nga 12-14 m2/lt në skedën
origjinale e ka rritur në 15,5-17 m2/lt siç kërkohet nga APD. 2, Kohëzgjatja e
magazinimit nga 1 vit në skedën origjinale e ka rritur në 3 vjet siç kërkohet nga
APD. 3.Densiteti nga 1,35+/-0,05 në skedën origjinale e ka rritur në 1,50 +/- 0,05
siç kërkohet nga APD. Përveç moskorrektesës së operatorit në lidhje me të dhënat
theksojmë se normat reale të ofruara më sipër janë inferiore ndaj atyre të kërkuar
nga APD duke e bërë produktin e papranueshëm për shkak se është i pafavorshëm
teknikisht dhe ekonomikisht.
Në lidhje me produkte për kodet P1 dhe P2 pas investigimit të KVO në
http://www.vitex.gr/technical/TDS/1_Interior/VITEX-VITO-ECO-TDS-EN.pdf dhe
ne http://www.vitex.gr/technical/TDS/2_exterior/VITEX-TDS-ACRYLAN-EN.pdf u
identifikuan produktet Acrylan dhe Vito Eko dhe të dhënat teknike origjinale të
tyre mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të kërkuara. Nga
ky krahasim rezultoi se ofertuesi ka ndryshuar parametrat e skedës origjinale duke
i përshtatur ato me parametrat e kërkuar nga APD për pikat e më poshtme: 1.
Rendimentin e lyerjes me dorë (Spreading Rate) nga 9-11 m2/lt në skedën
origjinale (Vito Eko) e ka rritur në 16-18 m2/lt siç kërkohet nga APD. 2,
Kohëzgjatja e magazinimit nga 1 vit në skedën origjinale e ka rritur në 3 vjet siç
kërkohet nga APD. 3. Përzierja nga 10% në skedën origjinale e ka rritur në 3045% siç kërkohet nga APD. Përveç moskorrektesës së operatorit në lidhje më të
dhënat theksojmë se normat reale të ofruara më sipër janë inferiorë ndaj atyre të
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kërkuar nga APD duke e bërë produktin e papranueshëm për shkak se është i
pafavorshëm teknikisht dhe ekonomikisht.”
II.4. Në datën 27.11.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.5. Në datën 04.12.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3426/3 prot. datë
04.12.2014 i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke kundërshtuar ankimimin e
tij dhe duke lënë në fuqi vendimin e KVO-së.
II.6. Në datën 09.12.2014 operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës, krahas parashtrimit të arsyeve të skualifikimit (si ato me
sipër cituar), pretendon se:
“Në fakt arsyet e skualifikimit nuk qëndrojne për fakte që po i rendisim më poshtë:
Autoriteti kontraktor në kërkesat për kualifikim të dhëna në dokumentat e tenderit ka përcaktuar
se:
1-Ofertuesi duhet të paraqesë: "Katalloge/Skeda Teknike të produkteve të cilat të jenë origjinale
ose të njëvlefsheme, të botuara ose publikuara nën autoritetin e Prodhuesit. Operatori ekonomik
duhet të paraqesë katalog origjinal të produktit që oferton të cilët duhet të jenë të botuara e
publikuara nën autoritetin e prodhuesit të produkteve".
2-Shoqëria prodhuese e produkteve për çdo produkt përkatës në ofertën teknike, duhet të
përmbushë standartet europiane të kërkuara nga APD në skedat teknike, përkatësisht për zërat e
e listës së ofertës teknike.
Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi duhet të dorëzojë të paktën një nga dokumentat e
listuara më poshtë;
-ose një çertifikatë të vlefshme për standartet që përmbush çdo produkt.
-ose një vetdeklarim për çdo produkt në lidhje me standartet përkatëse që përmbush.
-ose referencat e tjera zyrtare që vërtetojnë përmbushjen e standarteve të kërkuara në çdo skedë
produkti prej APD.
APD rezervon të drejtën e tij për të verifikuar autencitetin e dokumentave të listuara më sipër."
Lidhur me përmbushjen e kërkesave të mësipërme përsa i përket përpuethshmërisë së
specifikimeve teknike të produkteve të dhëna në dokumentat e tenderit dhe produkteve të ofruara
dhe të listuara me Kodin përkatëse, ju bëjmë me dije se:
1-Sikurse kërkohet dhe në kërkesat për kualifkim kemi paraqitur autorizimin e prodhuesit,
katalogun dhe skedën teknike nga prodhuesi "YANNIDIS BROS" sa (dokumentacioni
bashkalidhur).
Skedat teknike të produktit ''Direct-1" përmbajnë të dhëna teknike të bojës, të cilat përputhen
plotësisht me të dhënat teknike të skedave në dokumentat e tenderit, duke plotësuar kërkesën për
kualifikim.
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2-Lidhur me pretendimin absurd, keqdashës dhe në shpërdorim të detyrës të KVO-së, se ka
verifikuar në website të www.vitcx.gr, skedat teknike të produktit "Direct-1", ju bëjmë me dije se
nuk qëndron pasi:
a) Nw Website-i i shoqërisë prodhuese është një faqe interneti ku reklamohen jo të gjitha,
por disa prej produkteve dhe kualiteteve që prodhon shoqëria "YANNIDIS BROS" sa,
prandaj informacioni që perceptohet nuk është i plotë dhe i saktë, ka e ka drejtuar KVO
në drejt një gjykimi të gabuar dhe keqdashës.
b) KVO-ja nuk ka zbatuar kërkesat e Kreut V, Pika.4,gj, të VKM-së, Nr. 1, date 10.01.2007,
"Për rregullat e prokurimit publik", i ndryshuar, pasi që të verifikonte skedat teknike
duhej të përdorte një nga format ligjore që parshikon Neni.22, i Ligjit Nr.9643, date
20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar dhe Kodi i Proçedurave Administrative
konkretisht duke ju drejtuar prodhuesit me shkresë zyrtare lidhur me vërtetësinë e tyre.
c) Shoqëria "OL-VAHROM" shpk ka ofertuar produktin "Direct-1", duke dorëzuar
autorizimin e prodhuesit dhe skedat teknike të tij, në të cilat vetë shoqëria prodhuese e
këtij produkti "YANNIDIS BROS" sa, ka deklaruar se: "Mallra e mëposhteme të
prodhuara: Vito Eco, Acrylan, Direct-1, Chassis Coat, Aquavit dhe Verolac, janë në
përputhje me specifikimet e deklaruara në ftesën e mësipërme për tender: Blerje bojw për
lyerjen e infrastrukturës dhe automekanizmave të APD".
Përsa më sipër, i gjithë dokumentacioni i paraqitur është konform dhe përmbush specifikimet
teknike të produkteve të listuara me Kodin perkates.
3-Lidhur me pretendimin absurd, keqdashës dhe në shpërdorim të detyrës të KVO-së, se
katalogu i paraqitur nuk është i përkthyer, ju bëjmë me dije se nuk qëndron pasi:
Në kërkesat për kualifikim është kërkuar që të paraqitet katalogu ose skedat teknike, për të
verifikuar përpuethshmërinë e specifikimeve teknike të bojës së kërkuar me atë të produktit
Direkt l. Paraqitja e skedës teknike të produktit Direkt-1 të përkthyer dhe noterizuar, si dhe
përputhja plotësisht e specifikimeve teknike të bojës së kërkuar në tender dhe atij të ofruar e
plotësojnë kërkesën për kualifikim.
Gjithashtu fakti që katalogu ndodhet i papërkthyer është sepse ai përmban vetëm fotografi të
produktit Direkt-1, gjë që është e pamundur që të përkthehet dhe nuk përmbajnë asnjë të dhënë
teknike, pasi ato janë dhënë në skedën teknike përkatëse.
Përsa më sipër, mbështetur në kërkesat e Neneve 46, 53, të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006, "Për
prokurimin publik", i ndryshuar, si ofertë që përmbush të gjitha kërkesat për kualifikim,
specifikimet teknik si dhe duke qenë oferta me vlerën më të mirë ekonomike renditur e para dhe
që i kursen autoritetit kontraktor rreth 4.000.000 lekë, duhet që oferta jonë të kualifikohet.
Përsa më sipër në zbatim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin publik", i ndryshuar
dhe V.K.M. nr. 1 datë 10.01.2007 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar,
kërkoj:
-Pezullimin e proçedurës së prokurimit derisa ankesa jonë të jetë shqyrtuar plotësisht.
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-Kualifikimin e ofertës tonë që plotëson të gjitha kriteret kualifikue se dhe klasifikimin në vendin
e parë për faktin se kemi paraqitur çmimin më të ulët nga të gjitha ofertat e paraqitura.”

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “OL-VAHROM”
sh.p.k., duke qenë se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika 2.3
“Kapaciteti teknik”, shkronja ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ dhe ‘F’, përcaktohet:
B. “Katalloge /Skeda Teknike të produkteve të cilat të jenë origjinale ose të njëvlefsheme, të
botuara ose publikuara nën autoritetin e Prodhuesit. Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë katalog origjinal të produktit që oferton të cilët duhet të jenë të botuara e
publikuara nën autoritetin e Prodhuesit të produkteve.
C. Dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” sipas tabelës së ngarkuar në sistem nga
Autoriteti Kontraktor kërkesat e të cilës duhet të plotësohen rigorozisht nga ofertuesi.
E rëndësishme: Asnjë dokument tjetër i formatuar nga ofertuesi ndryshe nga ai i
ngarkuar në sistem me titullin “Ofertë Teknike” nuk do të merret në konsideratë për
shqyrtim nga KVO. Cdo element i kerkuar ne plotesimin e “Ofertes Teknike” duhet të
plotësohet me rigorozitet dhe mungesa e regjistrimit të tyre do të përbëjë shkak për
skualifikim.
D. Shoqëria prodhuese e produkteve i përmbush standartet ndërkombëtare në lidhje me
menaxhimin e cilësisë. Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi duhet të dorëzojë një
çertifikatë të standartit ISO 9001:2008 (ose ekuivalente) ose kopje të noterizuar të saj. Në
çdo rast dokumenti të shoqërohet me përkthimin zyrtar, konform legjislacionit shqiptar.
E. Shoqëria prodhuese e produkteve për cdo produkt përkatës në ofertën teknike, duhet të
përmbushë standartet europiane të kërkuara nga APD në skedat teknike, përkatësisht për
zërat e mëposhtëm të listës së ofertës teknike;
Kodi
për
Emërtimi i përgjithshëm artikullit të kërkuar nisur nga
Nr.
skedat teknike
funksioni
të APD
1
Bojë për elv verdhë
M1
7

2
3
4
5
6
7
8
9
15

Bojë pë elv blu
M2
Smalto e verdhë pëer hekur
H1
Smalto e kuqe per hekur
H2
Smalto e blu për hekur
H3
Smalto e gri për hekur
H4
Smalto e zezë për hekur
H5
Smalto e verdhe për beton
B1
Smalto e zezë për beton
B2
Bojë hidromat plastike bojëqielli ambiente të jashtme.
P1
Bojë hidromat plastike sipas kërkese për ambjente të
P2
16 brendshme
Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi duhet të dorëzojë të paktën një nga
dokumentat e listuara më poshtë:
- ose një çertifikatë të vlefshme për standartet që përmbush cdo product;
- ose një vetëdeklarim për cdo produkt në lidhje me standartet përkatëse që
përmbush,
- ose referenca të tjera zyrtare që vërtetojnë përmbushjen e standarteve të
kërkuara në çdo skedë produkti prej APD.
APD rezervon të drejtën e tij për verifikuar autenticitetin e dokumentave të listuar më
sipër.
F. Ofertuesi duhet të garantojë APD për marrëdhënien tregtare të ndërtuar me shoqërinë
prodhuese të cdo produkti të listuar në ofertën teknike, për këtë arsye ofertuesi duhet të
dorëzojë një dokument të lëshuar nga prodhuesit e mësipërm e cila të ketë përmbajtjen e
një letre premtimi për furnizimin e mallrave sipas listës në ofertën teknike.
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitura nga operatori ekonomik ankimues për
plotësimin e këtij kriteri, është paraqitur:
 Katalogu i vitit 2014 të produkteve të ofertuara në gjuhën greke;
 Skedat teknike për produktet Direct -1, specifikimet teknike sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
 Skedat teknike për produktet Acrylan specifikimet teknike sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
 Skedat teknike për produktet Aquavit specifikimet teknike sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
 Skedat teknike për produktet Chassis Coat specifikimet teknike sipas kërkesës së
autoritetit kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
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 Skedat teknike për produktet Vito ECO specifikimet teknike sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
 Skedat teknike për produktet Verolac specifikimet teknike sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përkthyer dhe të noterizuar;
Gjithashtu ka paraqitur dokumentat:
 “Autorizim Prodhuesi”, “Çertifikatë e Origjinës” dhe “Çertifikatë Iso 9001-2008”,
të përkthyera e noterizuara;
 “Ofertë teknike” ku ka përcaktuar produktin, kodin dhe numrin e faqes në katalog
etj.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1.b), të 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 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: [...] 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;”.
Gjithashtu në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
oferte 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... .”
Referuar sa më sipër, Komisioni sqaron se,
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë
dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
III.1.4 Duke qenë se, arsyeja e skualifikimit është: “[…] skedat janë jo të njëjtat me ato zyrtare
të publikuara në website të www.vitex.gr. Katalogu i paraqitur nuk shërben pasi ai nuk është i
shënuar në faqet ku janë publikuar produktet dhe nuk mund të kuptohet pasi nuk është përkthyer
nga operatori. Pas investigimit të KVO në www.vitex.gr u identifikuan produktet dhe të dhënat
teknike origjinale të tyre mbi të cilat u bë dhe krahasimi i skedave të ofruara me ato të
kërkuara”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon,
Së pari, referuar arsyes së skualifikimit me pretendimin e autoritetit kontraktor se “skedat nuk
janë të njëjta me ato zyrtare të publikuara në website www.vitex.gr”, duke iu referuar kërkesës
që përcaktohet nga autoriteti kontraktor në DST, që operatori duhet të paraqesë Katalloge
/Skeda Teknike të produkteve të cilat të jenë origjinale ose të njëvlefsheme, të botuara ose
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publikuara nën autoritetin e Prodhuesit, pra jo domosdoshmërisht në faqen zyrtare, por në cdo
rast nën përgjegjësin e prodhuesit.
Për plotësimin e këtij kriteri ankimuesi ka paraqitur skedat teknike sipas specifikimeve teknike të
kërkuara nga autoriteti kontraktor (cituar në III.1.2) të sigluara direkt nga prodhuesi.
Gjithashtu autoriteti kontraktor në kriterin për këtë qëllim ka përcaktuar alternativën, që për
ofertën teknike, ofertuesi të dorëzojë dokumentin “vetëdeklarim për çdo produkt në lidhje me
standardet përkatëse që përmbush” dhe për çdo dokument të kësaj natyre APD rezervon të
drejtën e tij për të verifikuar autenticitetin e dokumentave të listuar më sipër, për të provuar
vërtetësinë e tyre dhe jo për të kryer një proçes investigimi mbi fakte që nuk parashikohen në
DST.
Së dyti, referuar arsyes së skualifikimit, me pretendimin e autoritetit kontraktor për
mospërkthimin e katalogut nga ana e operatorit ekonomik, referuar kriterit tek “Kriteret e
Veçanta për Kualifikim” për këtë qëllim autoriteti kontraktor ka përcaktuar se: “Operatori
Ekonomik duhet të paraqesë katalog origjinal të produktit që oferton të cilët duhet të jenë të
botuara e publikuara nën autoritetin e Prodhuesit të produkteve dhe gjithashtu Të gjithë
dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre.”
Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ankimues ka paraqitur Katalog të vitit 2014, dhe
në ofertën teknike ka përcaktuar faqet ku reklamohet produkti i ofruar.
Në rast të dyshimit të vërtetësisë të skedave teknike si dhe katalogut, ligji i prokurimeve në nenin
53 të tij, i rezervon autoritetit kontraktor të drejtën për të kërkuar sqarime të tilla mbi ofertën, që
të provohej vërtetësia, me qëllim shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të saj.
Përsa i përket mosshenjimit të faqeve në katalog për produktet e ofertuara, nga verifikimi i
dokumentacionit, operatori ekonomik ankimues, në dokumentin me titull “ofertë teknike” ka
përcaktuar respektivisht faqet për cdo produkt.
Gjithashtu, vlen të theksohet se qëllimi i katalogimit të produkteve është pasqyrimi i
disponibilitetit dhe çmimit të tyre. Për specifikimet teknike shërbejnë skedat teknike.
Së treti, mospërputhjet ndërmjet skedave teknike dhe produkteve konkrete i përkasin fazës së
implementimit të kontratës, konkretisht furnizimit me mallra.
Në këtë pikë vlen të përmendet se të gjithë dokumentat mbi skedat teknike, të destinuara për
tenderin në fjalë dhe të lëshuara nën siglën e firmën e autoritetit prodhues, janë të përkthyera në
gjuhën shqipe dhe të noterizuara.
Rrjedhimisht, bazuar arsyetimit të mësipërm pretendimet e operatorit ekonomik ankimues
qëndrojnë.
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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 “OL-VAHROM” sh.p.k., për
proçedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje boje për lyerje të
infrastrukturës dhe automekanizmave në APD”, me fond limit 11.950.000 (njëmbëdhjetë
milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.11.2014 nga
autoriteti kontraktor, Autoriteti Portual Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e evidentuara nga Komisioni i Prokurimit
Publik në arsyetimin e këtij vendimi për skualifikimin e operatorit ekonomik “OLVAHROM” sh.p.k. duke e kualifikuar atë.
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 “OL-VAHROM” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1883 Protokolli, Datë 09.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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