KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 897/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 23/11/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Alen Co” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
Nr. Ref-49218-08-09-2016 me objekt " Furnizim vendosje 2(dy)
grupe baterish stacionare akumulatore acide 220 V /300 Ah me
aksesorët përkatës të montimit e instalimit per HEC Fierze " me
fond limit 30,000,000 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 03.10.2016
nga autoriteti kontraktor Korporata Elektroenergjitike Shqiptare
Sh.a.

Ankimues:

“Alen Co” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Nikolla Jorga”, Pall.”Delta 1” 1001
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a.
Adresa: Blloku “Vasil SHANTO” , P.O. Box 259/1
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

914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 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 të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
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 ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i
cili nuk e ka pranuar 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.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 09.09.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. Ref-49218-08-09-2016 me objekt "
Furnizim vendosje 2(dy) grupe baterish stacionare akumulatore acide 220 V /300 Ah me
aksesorët përkatës të montimit e instalimit per HEC Fierze ".” me fond limit 30,000,000 leke pa
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TVSH, zhvilluar në datë 03.10.2016 nga autoriteti kontraktor Korporata Elektroenergjitike
Shqiptare Sh.a.

II.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ nr.2069 datë
28.09.2016, konstatohet se në datën 21.09.2016 pala ankimuese “Alen Co” sh.p.k. ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit dhe për
procedurën e mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 21.09.2016 përmes protokollit
hyrës të institucionit Nr. 7864 prot datë 21.09.2016.
II.2.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton hartimin e
dokumenteve të procedurës së prokurimit me argumentet se “[...] Në shtojcën 8, pika 2.3.11 ju
keni kërkuar “Operatori ekonomik ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë mostrën
prej 1 njësi qelizë ( një element). Në lidhje me këtë pikë kërkojmë të informoheni nëse është e
pranueshme të paraqesin një bateri të së njëjtës familje por me kapacitet më të vogël se ajo që
ofertohet, pasi kompania prodhuese nuk ka në gjendje një bateri të tillë dhe koha e prodhimit për
mostrën është 4 javë ( pra dalim jashtë afateve të datës së hapjes së ofertave). Ju informojmë se
qelizat e baterisë që do të paraqitet sikundër tregohet edhe nga dokumenti nga prodhuesi
bashkëngjitur këtij formulari ka të njëjtën mënyrë ndërtimi dhe të njëjtën cilësi si qeliza që do të
ofertohet. Ndryshimi i vetëm janë përmasat dhe kapaciteti pasi qeliza që ju keni kërkuar është
300 Ah dhe qeliza mostër do të jetë 270 Ah. [....]“
II.3. Në datën 23.09.2016 me anë të shkresës nr.7864/1 Prot, datë 23.09.2016 autoriteti
kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese duke refuzuar ankesën e tij për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
II.4. Në datën 28.09.2016 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor
II.5. Në datën 06.10.2016, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit KPP 775/2016
vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alen Co” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
Nr. Ref-49218-08-09-2016 me
objekt " Furnizim vendosje 2(dy) grupe baterish stacionare akumulatore acide 220 V
/300 Ah me aksesorët përkatës të montimit e instalimit per HEC Fierze ".” me fond limit
30,000,000 leke pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 03.10.2016 nga
autoriteti kontraktor Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
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3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik. “
II.6. Në datën 03.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.7. Në datën 20.10.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“NOVAMAT” shpk
“Alen-Co” sh.p.k.
“Asja” shpk
“R & R Group” shpk
“El Power” shpk
“W.Center” shpk

22,222,222
lekë
skualifikuar;
23,730,000
lekë
skualifikuar;
24,860,000
lekë
kualifikuar;
25,950,000
lekë
skualifikuar;
28,191,640
lekë
skualifikuar;
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike`

II.7.1. Operatori ekonomik ankimues “Alen Co” shpk është njoftuar për skualifikimin e ofertës
së tij me argumentin se : “[...]Ofertuesi nuk ka paraqitur mostrën e kërkuar ditën e hapjes së
tenderit [...]”
II.4. Në datën 27.10.2016, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] Ju bëjmë me dije se ky shkak për mos pranimin e ofertës të shoqërisë
sonë është i padrejtë dhe dëmton rëndë buxhetin e shtetit. Arsye përse kjo arsye skualifikimi
është e padrejtë sepse ne kemi paraqitur pranë institucionit tuaj të dhënat teknike ( kataloge, test
raporte, certifikatë cilësie, skice të produkttit, etj), të cilat janë mëse të mjaftueshme për të
treguar cilësinë dhe karakteristikat e baterisë që ne kemi ofertuar. Duke pasur parasysh se në
specifikimet teknike origjinale të tenderit është përshkruar mjaft qartë lloji i baterisë që
kërkohet, me anë të dokumentave që ne kemi paraqitur ju mund ta verifikoni lehtësisht nëse
bateria e ofruar është në përputhje me baterinë e kërkuar ose jo. Ju bëjmë me dije se bateria e
ofruar i tejkalon kërkesat tuaja, duke ofruar në këtë mënyrë një kapacitet më të lartë mbajtës dhe
jetëgjatësi më të madhe. Për më tepër në kemi dorëzuar pranë institucionit tuaj një ankesë me nr.
7864 prot me datë 21.09.2016 në të cilën kemi deklaruar se koha për prodhimin e një mostre që
ju kërkoni është më e madhe se afati për dorëzimin e ofertave dhe mostrave që ju keni kërkuar.
Ky pretendim i joni është i vërtetuar dhe me deklaratën e prodhuesit që ne e kemi paraqitur
pranë jush sëbashku me ankesën e sipërpërmendur por që nuk është marrë në konsideratë për
shkak se ankesa ka qenë jashtë afateve. Ne gjykojmë që kërkesa që ju keni bërë për të paraqitur
mostër të produktit të ofruar është bërë për të vërtetuar dhe verifikuar specifikimet teknike të
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produktit të ofruar me atë në katalog. Ju vëmë në dijeni se kompania prodhuese e të gjithë tipeve
të baterive FIAMM me qendër në Itali është lider botëror në prodhimin e mallrave objekt
prokurimi. Nëse ju keni dyshime ndërmjet produktit na katalog dhe produktit që do të lëvrohet
nga kompania prodhuese FIAMM, ne ju vëmë në dijeni se shoqëria jonë ka gjendje në magazinë
produktin që ka ofruar në tender. Siç është deklaruar nga kompania prodhuese, prodhimi i
produktit kërkonte deri në 4 javë kohë, po të shtojmë këto kohën për transpotin, për kompaninë
tonë e cila ka ofertuar produkte të kompanisë prodhuese FIAMM ishte e pamundur që të
paraqiste mostën e kërkuar nga ju brenda afateve të mbylljes së ofertave. Fakti që institucioni
juaj është mosbesues ndaj katalogëve, raporteve të testimit dhe produkteve që ofron një ndër
kompanitë lider në botë të prodhimit të baterive është diskriminuese për shoqërinë tonë,
gjithësesi ju deklarojmë se produkti që ne kemi ofruar më në fund është gjendje në magazinën
tonë. Nëse me të vërtetë, mostra e produktit që ju nevoitet për të bërë një verifikim të
specifikimeve të produktit me atë që është ofruar në katalogët përkatës të kompanisë prodhuese
FIAMM mund t’ju sjellim mostrën pranë institucionit tuaj që ju të kryeni të gjithë verifikimet që
dëshironi. Duke qenë se jemi 100% të sigurtë që mostra që kemi është 100 % sipas specifikimeve
të katalogu që ne kemi paraqitur pranë AK-së në tender, ne kërkojmë që shoqëria jonë të
kualifikohet. Shoqëria jonë ka dyshime gjithashtu se mostrat e paraqitura nga shoqëritë e tjera
që kanë marrë pjesë në këtë prokurim nuk janë të sakta, nuk janë të njëjta me atë që kanë ofruar
elektronik dhe/ose produketet që kanë ofruar elektornikisht nuk i plotësojnë sepcifikimet teknike
të kërkuara nga Ju. Ne kërkojmë që të kontrollohen të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në këtë prokurim nëse produktet e paraqitura ( katalogët dhe mostra e produktit që duhet të
përputhet me katalgun e paraqitur), i plotësojnë ose jo specifikimet teknike të kërkuara dhe nëse
kontratat e ngjashme të operatorëve pjesëmarrës janë me të vërtë kontrata të ngjashme apo jo?
Kërkojmë nga institucioni juaj rivlerësimin e ofertave dhe shpalljen fituese të shoqërisë tonë për
këtë procedurë prokurimi. [....]”
II.5. Në datën 01.11.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.8687/3 prot datë
01.11.2016 i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Përsa i përket pretendimit tuaj se keni paraqitur pranë institucionit tonë të
dhëna teknike ( katalogë, test raporte, certifiata cilësie, skice të produktit etj), të cilat janë mëse
të mjaftueshme për të treguar cilësinë dhe karakteristikat e baterisë që keni ofertuar dhe se me
dokumentacionin e paraqitur duhej të kualifikoheshit plotësisht se nuk keni paraqitur mostrën e
kërkuar arsyetojmë: Në dokumentat e tenderit, shtojca 8 “Kriteret e veçanta për kualifikim,
kapaciteti teknik, pika 11, është kërkuar që “ Operatori ekonomik ofertues ditën dhe orën e
hapjes së ofertave duhet të paraqesë mostrën për 1 njësi qelizë ( një element). Ky kriter është
vendosur në DT në zbatim të VKM nr.914/2014, neni 27 pika 6 dhe ofertuesi është i detyruar ta
zbatojë pasi është një element i rëndësishëm për vlerësimin e ofertës teknike. 2- Përsa i përket
pretendimit se bateria e ofruar i tejkalon kërkesat tonë duke oferuar në këtë mënyrë një kapacitet
më të lartë mbajtës, dhe jetëgjatësi më të madhe, arsyetojmë se ofertuesi duhet të paraqesë
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mallin e kërkuar në përputhje të plotë me kërkesat e DT pasi çdo devijim nga parametrat e
kërkuar, në drejtim pozitiv apo negativ është i pa pranueshëm pasi sjell pasoja negative në
funksionimin e skemës lidhur me pajisjet e tjera sikurse janë radrizatorët. 3- Përsa i përket
arsyetimit tuaj për cilësinë e mallit të ofruar, pavarësisht nga mos paraqitja e dokumentacionit
të kërkuar në DT (mostra) arsyetojmë se pretendimi juaj nuk qëndron, në zbatim, të legjislacionit
të PP, pasi për shkak të pamundësisë së sigurimit të mostrës së kërkuar në DT, shumë ofertues
nuk mund të kenë marrë pjesë konkurim pasi mosplotësimi i kushtit të paraqitjes së mostrës është
shprehur qartë edhe në kërkesat për kualifikim, shtojca 8 e DT ku thuhet se “Të gjithë
dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një
dokumenti, ose të dokumentave të rremë e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 4Përsa i përket pretendimit tuaj se keni dyshime se mostrat e paraqitura nga shoqëritë e tjera që
kanë marrë pjesë në këtë prokurim nuk janë të sakta,nuk janë të njëjta me atë që kanë ofruar
elektronikisht, dhe/ose produktet që kanë ofruar elektronikisht nuk i plotësojnë specifikimet
teknike të kërkuara nga ju sqarojmë” Komisioni arsyetoj të verifikojë këtë pretendim vetëm tek
oferta fituese pasi ofertat e tjera janë skualifikuar për arsye të ndryshme nga ato që pretendon
ankimuesi. Nga verifikimi i mostrës së paraqitur nga shoqëria fituese “ASJA” sha rezulton se
është në përputhje me kërkesat e DT. Mostra e paraqitur është e njëjtë me atë që është ofruar
elektronikisht dhe produkti që është ofruar elektronikisht i plotëson specifikimet teknike të
kërkuara në DT. [...]”
II.6. Në datën 09.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.6.1. Në ankesën dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik ndër të tjera operatori
ekonomik ankimues ka ngritur pretendimet se “[…] Duam të theksojmë se ky kriter është
hedhur poshtë edhe kundërshtuar nga KPP sepse mund të jetë edhe kriter diskriminues në disa
raste. Këtë kundërshtim të këtij kriteri mund të gjeni në vendimin “ Vendim KPP 91/2016”
Nr.120 Protokolli datë 29.01.2016. Përsa i përket pretendimit tuaj se bateria e ofertuar i
tejkalon kërkesat tona, duke ofruar në këtë mënyrë një kapacitet më të lartë mbajtës edhe
jetëgjatësi më të madhe, arsyetojmë se ofertuesi duhet ta paraqesë mallin e kërkuar në përputhje
të plotë me kërkesat e DT pasi çdo devijim, nga parametrat e kërkuar, në drejtim pozitiv apo
negativ, është i papranueshëm pasi sjell pasoja negative në funksionimin e skemës lidhur me
paisjet e tjera sikurse janë radrizatorët. Kjo pikë ngre një pretendim të ri të AK-së e cila nuk
është shtruar në arsyet fillestare të skualifikimit dhe gjithashtu ky pretendim ngre një problem
tjetër për shoqërinë tonë. A është i mjaftueshëm niveli ( njohuritë) teknik i personave që kthejnë
përgjigje ose janë pjesë e KVO-së. Të pretendosh se një bateri, e cila është më jetëgjatë që
teknikisht do të thotë që ka vetëm amperazh (Ah) më të lartë sjell pasoja në funksionimin e
skemës është non sens. Ky pretendim është i pavërtetë dhe këtë mund ta vërtetojmë nëse është e
nevojshme me deklaratat si nga kompania jonë prodhuese edhe nga inxhiniera elektrik, mekanik
ose çfarëdolloj inxhinieri me dije shumë të pakta elektrike. Bateritë më të mira me jetëgjatësi më
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të lartë nuk ndikojnë aspak në skemën e radrizatorëve. Theksojmë se problem tek radrizatorët
mund të japi tensioni i baterive dhe jo rryma e tyre. Tensioni i baterive është siç është kërkuar.
Përsa i përket arsyetimit tuaj për cilësinë e mallit të ofruar pavarësisht nga mos paraqitja e
dokumentacionit të kërkaur në DT (mostra) arsyetojmë se pretendimi juaj nuk qëndron në zbatim
të legjisalcionit të PP, pasi për shkak të pamundësisë së sigurimit të mostrës së kërkuar në DT,
shumë ofertues nuk mund të kenë marrë pjesë konkurim pasi mosplotësimi i kushtit të paraqitjes
së mostrës është shprehur qartë edhe në kërkesat për kualifikim, shtojca 8 e DT ku thuhet se “Të
gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rremë e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim. Omissis... paraqitja e mostrës nuk është dokument dhe nuk mund të ketë kopje të
noterizuar të tij dhe paraqitja e mostrës së një ose më shumë produkteve nuk mund të
konsiderohet si një dokument prandaj dhe arsyetimi juaj për pikën 3 nuk qëndron. Në momentin
e paraqitjes së mostrave, siç e përmendëm edhe më lart nuk u bë transparente se çfarë mostrash
kishin paraqitur operatorët e tjerë dhe ky fakt le vend për dyshim. Një fakt tjetër është se bateria
që ne ofrojmë është mbi 25 kg e rëndë ( pesha neto), ndërkohe që operatorët e tjerë që paraqitën
mostrat atë ditë nuk kishin asnjë probem në transportin e mostrave. Një peshë 25 kg paraqet
shumë vështirësi në transportim. Këto janë edhe asyet pse ne kërkojmë të verifikohen të gjithë
mostrat e paraqitura nga OE-të e tjerë duke përfshirë edhe operatorët që nuk janë kualifikuar.
Për më tepër kemi dyshime se bateritë e ofruara nuk janë të njëjta me mostrat e paraqitura dhe
për operatorin e kualifikuar dyshojmë se mallrat e ofruara nuk i plotësojnë specifikimet teknike
të kërkuara në tender. Si përfundim duam të theksojmë edhe nëjherë se me anë të deklaratave
nga vetë kompania prodhuese ne ja kemi bërë të qartë AK se koha për të siguruar mostrën e
produktit që kërkonim ishte më e madhe se afati i zhvillimit të tenderit. Kjo ulte në mënyrë të
ndjeshme konkurencën ( në kundërshtim me ligjin e prokurimeve) për të mos të thënë që
përcaktonte fituesin e kësaj proceedure. Nëse me të vërtetë mostra e produktit është kaq e
rëndësishem për AK-në, ne deklarojmë se kemi mostrën në magazinën tonë dhe mund ta
paraqesim pranë jush ( KPP-së) për të vërtetuar se ajo cfarë ne kemi ofruar me katalog përkon
100 % me mostrën që ne kemi.[...]”
II.7. Në datën 18.11.2016 me anë të shkresës nr. 9203/1 prot datë 17.11.2016, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alen Co” shpk mbi skualifikimin
e ofertës së tij me argumentin se “[...]Ofertuesi nuk ka paraqitur mostrën e kërkuar ditën e
hapjes së tenderit [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi, pargrafi 11 nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Operatori ekonomik ditën dhe orën e hapjes se ofertave duhe të
paraqesë mostrën për 1 njësi qelizë (një element).”
III.1.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se vetë ankimuesi pranon faktin se në datën dhe
orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit, pala ankimuese nuk ka dorëzuar mostrat pranë
autoritetit kontraktor duke deklaruar se “Ju vëmë në dijeni se kompania prodhuese e të gjithë
tipeve të baterive FIAMM me qendër në Itali është lider botëror në prodhimin e mallrave objekt
prokurimi. Nëse ju keni dyshime ndërmjet produktit na katalog dhe produktit që do të lëvrohet
nga kompania prodhuese FIAMM, ne ju vëmë në dijeni se shoqëria jonë ka gjendje në magazinë
produktin që ka ofruar në tender. Siç është deklaruar nga kompania prodhuese, prodhimi i
produktit kërkonte deri në 4 javë kohë, po të shtojmë këto kohën për transpotin, për kompaninë
tonë e cila ka ofertuar produkte të kompanisë prodhuese FIAMM ishte e pamundur që të
paraqiste mostën e kërkuar nga ju brenda afateve të mbylljes së ofertave”
III.1.3. Në nenin 27 pika 6 gërma “a” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet 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. 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
anulimitdhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
dhe/ose
c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.1.4. Referuar shtojcës 12 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, i dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar furnizimin me paisje si më poshtë
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vijon: “Sasia e mallit që kërkohet: Furnizim vendosje 2(dy) grupe baterish stacionare
akumulatore acide 220 V /300 Ah me aksesorët përkatës të montimit e instalimit per HEC Fierze
sipas percaktimit ne specifikimet teknike »
III.1.5. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht 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”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së 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...”
III.1.6. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.1.7. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se vetë ankimuesi pranon faktin, se në datën dhe
orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit, pala ankimuese nuk ka dorëzuar mostrat pranë
autoritetit kontraktor duke ngritur njëherazi pretendimin, se me dokumentacionin e dorëzuar në
SPE ( katalogë dhe të dhëna tenike të produktit të propozuar) përmbush kriteret e veçanta të
kualifikimit duke dhënë njëherazi garanci të plota për procedurën e shqyrtimit dhe vlerësimit të
ofertave. KPP nënvizon faktin se, nga shqyrtimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit
objekt ankimi, në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka parashikuar si një
kërkesë të veçantë kërkesën mbi dorëzimin e katalogut teknik, manualit të operimit dhe
certifikatën CE të produktit ( parashikuar në shtojca 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika
2.3. “Kapaciteti Teknik” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi, pargrafi 79). Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor, në kërkesat e veçanta të kualifikimit ka
parashikuar, si dorëzimin e katalogëve të produktit dhe dokumentacionin shoqërues, gjithashtu
edhe të mostrës së produktit të kërkuar, në përputhje me parashikimet e nenit 27 pika 6 gërma
“a”të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar. Në interpretimin teleologjik (qëllimit) të parashikimit të
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sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se qëllimi i vendosur nga ligjvënësi është
dhënia e mundësisë së autoritetit kontraktor, entit publik i cili është përgjegjës për prokurimin e
fondeve publike (referuar nenit 12 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, të kryerjes së verifikimeve ( egzaminim, inspektim, testim) të mostrave të
dorëzuar nga operatorët ekonomikë në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e
autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit objekt
ankimi. Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, konstatohet se ankimuesi shfaq kundërshtime në lidhje me kriteret e veçanta
të kualifikimit, duke pretenduar se ndodhemi në rast mutatis mutandis me vendimin e Komisionit
të Prokurimit Publik nr. KPP 91/2016 datë 25.02.2016. KPP nënvizon se në rastin konkret nuk
ndodhemi në një situatë mutatis mutandis, pasi rrethanat nuk janë të njëjta. Në momentin e
shqyrtimit të ankesës së operatorit ekonomik “Alen Co” shpk ndodhemi para kundërshtimit të
kritereve të veçanta të kualifikimit jashtë afatit procedurial të parashikuar në lex specialis, ligji
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. KPP gjykon se një ndër parimet
kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe
të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 2 i ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Me marrjen pjesë në procedurën e
prokurimit, operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Pranimi, shqyrtimi dhe vlerësimi i mostrës së
produktit pas afatit të parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit, do të cënonte
njëherazi parimin e barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve. KPP gjykon se zbatimi i parimit të transparencës barazisë, dhe mosdiskriminimit
janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera
nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin
ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. Akoma më tej, KPP konstaton se nuk ndodhemi as
para rastit të disponimit të mostrës së kërkuar ditën e zhvillimit të procedurës së prokurimit dhe
se mos dorëzimi i kësaj të fundit ka ardhur për shkaqe të pavarura nga ankimuesi. Kjo, pasi
referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, pranohet fakti se ky i fundit në ditën dhe orën e
zhvillimit të procedurës së prokurimit nuk ka disponuar mostrën e kërkuar, por e ka disponuar
këtë të fundit pas vlerësimit të ofertave.
III.1.8. K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor për dorëzimin e mostrës ka patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe
kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, parashikuar nga
neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit
të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e
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ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa
ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen 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 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të
cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të
kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë
para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i
mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili
duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator
ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të
dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i
kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik
dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë
operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “ Alen Co” shpk për skualifikimin
e ofertës së operatorëve të tjerë ekonomikë të kualifikuar në procedurën e prokurimit objekt
ankimi, KPP vëren se:
III.2.1 Në nenin 63, pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, kërkohet shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar
realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
III.2.2. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo
rrezikon dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i
autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu,
akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një
procedure prokurimi publik.
III.2.3. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një
vendim i një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes
ankimit në KPP, ai të fitojë kontratën. Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas
ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në
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lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që
ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në
kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e palës ankimuese nuk merren në shqyrtim.
Sa 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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alen Co” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
Nr. Ref-49218-08-09-2016 me
objekt " Furnizim vendosje 2(dy) grupe baterish stacionare akumulatore acide 220 V
/300 Ah me aksesorët përkatës të montimit e instalimit per HEC Fierze ".” me fond limit
30,000,000 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 03.10.2016 nga autoriteti kontraktor
Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2272 Protokolli,
Datë 09.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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