REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.687/4 prot

Tiranë, më 27.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Proqual” sh.a
Rruga “Bardhok Biba”, Pallati Hodaj, nr.17

TIRANË
Ujësjellës Kanalizime sh.a
KORÇË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e vijues,
i ndryshuar; 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.

Në datën 27.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 687 prot.,
datë 31.05.2013, të operatorit ekonomik “Proqual” sh.a, me seli në Tiranë, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pompë zhytëse, elektromotorë për
pompat zhytëse dhe floumetër”, me fond limit 4.166.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën
10.05.2013 nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a Korçë.
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
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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
 Në datën 30.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pompë zhytëse, elektromotorë për
pompat zhytëse dhe floumetër”, me fond limit 4.166.000 lekë (pa T.V.SH).
 Në datën 10.05.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si mëposhtë, të cilët kanë
paraqitur çmimet e ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Proqual” sh.a.

3.640.000 lekë, refuzuar

2. “R&R Group” sh.p.k

3.897.100 lekë, refuzuar

3. “Ilva Elektrik” sh.p.k

4.118.450 lekë, pranuar

4. “An-Ra” sh.p.k

4.140.000 lekë, pranuar

5.

“Mikael Grup” sh.p.k ofertë e pjesshme.



Në datën 15.05.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar. Operatori ekonomik “Proqual” sh.a është skualifikuar me argumentin se:
“ Ofertuesi nuk paraqiti asnjë dokument që të vërtetojë që ka të drejtën e furnizimit
nga firma prodhuese e mallrave”.



Në datën 22.05.2013 operatori ekonomik “Proqual” sh.a ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij.



Në datën 23.05.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Proqual” sh.a, duke e refuzuar ankesën.



Në datën 31.05.2013.2013 operatori ekonomik “Proqual” sh.a ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Konkretisht pretendohet si më poshtë:
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1. Kundërshtohet kërkesa për paraqitjen e dokumentit “Vërtetim për të drejtën e
furnizimit nga firma prodhuese e mallrave”.
2.

Kërkohet kualifikimi i ofertës së paraqitur prej tij.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues, duke qenë se:
(i)

Në datën 30.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e
internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e mësipërme e prokurimit.

(ii)

Në datën 22.05.2013 operatori ekonomik “Proqual” sh.a ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriterin kualifikues lidhur me paraqitjen
e dokumentit “Vërtetim për të drejtën e furnizimit nga firma prodhuese e
mallrave”.

(iii)

Në nenin 63, pika 1 të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Çdo person, që ka ose ka patur interes në një procedurë
prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.
1.1 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 Agjencisë së Prokurimit Publik.
Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe
marrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj
vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 të këtij neni.”

Për pasojë Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kundërshtimi i kriterit kualifikues
“Vërtetim për të drejtën e furnizimit nga firma prodhuese e mallrave”, është bërë jashtë
afateve ligjore pranë autoritetit kontraktor, në kundërshtim me dispozitën e mësipërme
ligjore.
Lidhur me pretendimin e dytë të ankimuesit, rezulton se në dokumentat e tenderit, Shtojca 6
“Kriteret e vecanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, pika 3, autoriteti kontraktor ka
kërkuar:
“Kontratë që të vërtetojë që operatori ekonomik ka të drejtën e
prodhuese e mallrave.”

furnizimit nga firma

Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik “Proqual” sh.a, rezulton se nuk është paraqitur
asnjë dokument nga ankimuesi që të vërtetojë plotësimin e kriterit të mësipërm.
Në nenin 46 pika 1/a të 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
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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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohet 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...”
Pretendimi i operatorit ekonomik “Proqual” sh.p.k, nuk 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, nenin 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,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Proqual” sh.a, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pompë zhytëse,
elektromotorë për pompat zhytëse dhe floumetër”, me fond limit 4.166.000 lekë (pa
T.V.SH), zhvilluar në datën 10.05.2013 nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës
Kanalizime sh.a Korçë.
2. Të lejojë autoritetin kontraktor të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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