KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 84/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.02.2017 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Murati D” sh.p.k në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF60130-11-25-2016, me objekt “Blerje mobilje, tavolina, etazher
etj." Loti I, me fond limit 3.571.833 leke pa tvsh, zhvilluar nё datёn
12.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Ismail Qemali”,
Vlorë.

Ankimues:

“Murati D” sh.p.k
Rruga e Kavajës, ish Kombinati Ushqimor, godina 1-katëshe
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
Bulevardi Vlorë-Skelë,
Vlorë

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 miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 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 25.11.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
nr. REF-60130-11-25-2016, me objekt “Blerje mobilje, tavolina, etazher etj." Loti I, me fond limit
3.571.833 leke pa tvsh “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-60130-11-25-2016, me objekt
“Blerje mobilje, tavolina, etazher etj." Loti I, me fond limit 3.571.833 leke pa tvsh, zhvilluar nё
datёn 12.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.
II.2. Në datën 12.12.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3. Në datën 23.01.2017 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë vijon:
1. A-E-S” sh.p.k
2.502.400 lekë, skualifikuar
2. “ Ro-Al” sh.p.k
2.563.508 lekë, skualifikuar
3. “Murati D” sh.p.k
2.582.000 lekë, skualifikuar
4. “Erzeni” sh.p.k
2.590.300 lekë, kualifikuar
5. “E.M.K.O” sh.p.k
2.697.500 lekë, kualifikuar
6. “Intergroup” sh.p.k
2.874.000 lekë, skualifikuar
7. “Shaga” sh.p.k
3.085.125 lekë, kualifikuar
8. “Bifsha” sh.p.k
3.259.100 lekë, skualifikuar
9. “Bold” sh.p.k
3.290.000 lekë, kualifikuar
10. “Paera” sh.p.k
s’ka paraqitur ofertë
11. “Buna” sh.p.k
s’ka paraqitur ofertë
Operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k rezulton i skualifikuar për arsyet e mëposhtme:
“1-Kontratat e lidhura me Bashkinë Fier dhe Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik nuk
kanë furnizime të ngjashme me objektin që prokurohet.
2-Operatori ka dorezuar fatura tatimore me Arkivin Qendror te Ndertimit. I mungon kontrata dhe
vertetimi i realizimit.
II.4. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k paraqiti ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij me argumentat si më
poshtë:
“[…] Pretendimi i KVO-së nuk qëndron pasi në dokumentat tona kualifikuese kemi dy kontrata:
Një me Trupën Diplomatikeqë bën fjalë për prodhim dyersh druri dhe një kontratë me Bashkinë
Fier “Blerje mjetet inventari” ku në këtë kontratë janë pasqyruar përvec të tjerave dhe blerje
raftesh prej druri me një vlerë 748.000 lekë. Po kështu dhe me Drejtorinë e Shërbimit të Trupës
Diplomatike me një vlerë mbi 1.700.000 lekë pa tvsh. Në këtë mënyrë pretendimi I KVO-së nuk
qëndron. Përvec këtyre kemi paraqitur edhe një sërë kontratash të vogla si me Arkivin Qëndror
Teknik të Ndërtimit me vlerë 410.000 lekë me blerje materiale si tavolina, rafte,karrige etj., me
Shtëpinë e Pushimit Durrës me vlerë 310.000 lekë. Të gjitha këto e tejkalojnë kërkesën e
kualifikimit për kontrata të ngjashme […].”
II.5. Në datën 03.02.2017 nëpërmjet shkresës nr. 23/9 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën, si më poshtë:
“[...] Pasi u bë verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar, rezultoi se operatori ekonomik “Murati
D” sh.p.k:


Kontrata e lidhur me Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik me objekt furnizimi me
dyer të brendshme dhe veshje me parket druri, me vlerë 981.000 lekë, e dorëzuar nga
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operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k, pranohet si furnizim i ngjashëm i realizuar me
ent publik por vlera e kontratës është më e vogël se 40% e fondit limit të kërkuar nga ana
jonë.


Kontrata me Bashkinë Fier tek blerje mjete inventari, janë pasqyruar përvec të tjerash dhe
blerje rafti, në të cilën nuk cilësohet lloji i materialit të këtyre rafteve (druri apo metalik).



Me institucionin e Arkivit Qëndror Teknik të Ndërtimit mungon kontrata e realizimit si dhe
vërtetimi i realizimit.



Lidhur me pretendimin tuaj për kontratën e lidhur me Shtëpinë e Pushimit Durrës, nuk
është pasqyruar asnjë dokument në faqen e APP-së.”

II.6. Në datën 10.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, duke sqaruar si vijon:
“[...] Ne kemi konkuruar me kontrata të ngjashme si më poshtë: 1. Kontratë me “Drejtorinë e
Shërbimit të Trupës Diplomatike” përkatësisht të datës 31.07.2013 kundrejt vlerës pa tvsh
981.000 lekë e realizuar me sukses, ku pasqyrohet edh enë faturat përkatëse, të cilën e pranon
edhe rektori i Universitetit. 2. Kontratë me Bashkinë Fier me objekt: “Blerje materiale inventari”
kundrejt vlerës 3.592.790 lekë pa tvsh. Për këtë kontratë kemi dy artikuj të realizuar: “Blerje
rafte për enë” kundrejt vlerës 136.000 lekë dhe “Blerje rafte për lodra” kundrejt vlerës 648.000
lekë. Që të dyja këto shprehen në faturën me nr. 257, datë 24.07.2016 ku shuma totale arrin
784.000 lekë pa tvsh. Të dyja sëbashku arrijnë vlerën 1.765.000 lekë. Në këtë mënyrë ne e
tejkalojmë kërkesën kualifikuese me 316.000 lekë. Po KVO-ja nuk e ka të qartë nëse raftet janë
metlik apo prej druri. Për këtë pretendim të tyre të rafteve të cilën e parashtruan vetëm në
përgjigje të ankesës sonëpo ju sqarojmë se raftet që kapin vlerën 784.000 lekë, janë prej druri
dhe jo prej hehuri.. Për këtë po ju paraqesim vërtetimin e autoritetit kontraktor që thekson se
raftet janë prej druri [...]. Përvec kësaj ju sqarojmë se në këtë tender, përvec dokumentave të
mësipërme kemi paraqitur dhe kontrata të vogla të realizuara me AK q janë në kuadrin e blerjeve
të vogla. Këto po i radhisim si më poshtë: 1. Me Arkivin Qëndror Teknik të Ndërtimit kemi
realizuar blerje pajisje zyre si karige, tavolina, rafte , korniza etj., përkatësisht këto të pasqyruara
në faturat nr. 985, me vlerë 410.000 lekë, përkatësisht me datë 02.12.2016. Po me këtë institucion
me faturë nr. 975, me vlerë 83.000 lekë, fat ura nr.972 me vlerë 36.600 lekë që në total bëjnë
529.600 lekë që po të shtojmë edhe kontratën me Trupën Diplomatike rezulton 1.510.000 lekë pa
tvsh, pra më e madhe se kërkesa kualifikuese. Po kështu kemi me Shtëpinë e Pushimit Durrës
faturën nr. 198, me vlerë 310.000 lekë pa tvsh. Të gjitha këto janë baras dhe më shumë se vlera
totale e tenderimit me 36 milion lekë. Autoriteti kontraktor kërkon vërtetime për kontratat e vogla
ku LPP i pranon faturat kurse rektori jo [...].”
II.7. Në datën 21.02.2017 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 205/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 245/3 prot., datë 17.02.2017 me objekt: “Kthim përgjigje”,
bashkëngjitur dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Murati D” sh.p.k për
mosplotësimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për kontratat e ngjashme”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i opertaorëve
ekonomikë”, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar plotësimi i kushtit të
mëposhtëm:
“Furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo më pak se 40% të fondit
limit.
- Për furnizime të ngjashme të realizuara me ent publik, operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik, kontratën/at si dhe faturë(a)
tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- dhe/ose
Për furnizime të ngjashme të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik do të paraqesë
faturë(a) tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”
III.1.2. Sipas shtojcës 9 “Specifikimet teknike” dhe shtojcës 10 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit” të
dokumentave të tenderit, rezulton se janë kërkuar pajisjet e mëposhtme:
Loti I me objekt “Blerje mobilje, tavolina, etazher, etj për nevoja të Universitetit Ismail Qemali
Vlorë

1
2
3
4

Përshkrimi i mallrave
Tavolina (110x70x75)
Dollap me 2 kanata (200x90x40)
Dollap me 2 kanata + 2 xham
(200x90x40)
Dollap me 3 kanata (200x135x40)

Njesia Sasia
Afati
Cope
107 20 dite
Cope
50 20 dite
20 dite
Cope
50
Cope
15 20 dite

III.1.3. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Murati D” sh.p.k rezulton se është
paraqitur dokumentacioni si vijon:
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-



-






Kontratë shitblerje lidhur me Bashkinë Fier në datën 15.07.2016 me objekt: “Blerje
materiale inventari”, me vlerë 3.592.790 lekë (pa tvsh). Kjo kontratë është shoqëruar me
dokumentacionin si vijon:
Vërtetim realizimi për kontratën me objekt: “Blerje materiale inventari”, lëshuar nga
Bashkia Fier në datën 29.09.2016.
Faturë tatimore shitje nr.256, datë 22.07.2016
Faturë tatimore shitje nr. 257, datë 24.07.2016
Faturë tatimore shitje nr. 264, datë 27.07.2016.
Kontratë me objekt: “Furnizim/vendosje dyer të brendshme dhe blerje parketi”, lidhur ne
datën 31.07.2013 me autoritetin kontraktor Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik,
Tiranë, me vlerë 981.000 lekë pa tvsh dhe me afat të zbatimit të kontratës brenda 45 ditëve
nga momenti i lidhjes. Kjo kontratë është shoqëruar:
Faturë tatimore shitje nr.46, datë 16.08.2013.
Faturë tatimore shitje me autoritetin kontraktor Arkivi Qëndror Teknik nr. 975, datë
15.12.2015 për pajisje zyre dollape, etazher dhe tavolina, me vlerë 83.000 lekë.
Faturë tatimore shitje me autoritetin kontraktor Arkivi Qëndror Teknik nr. 985, datë
02.12.2015 për pajisje zyre tavolina, karrige etazher, dollap etj., me vlerë 410.000 lekë.
Faturë tatimore shitje me autoritetin kontraktor Arkivi Qëndror Teknik nr. 972, datë
10.12.2015 për korniza me xham, me vlerë 36.600 lekë.
Faturë tatimore shitje me autoritetin kontraktor Shtëpia e Pushimit Durrës nr. 198, datë
16.11.2015 për mobilie, pajisje zyre me vlerë 62.000 lekë.

III.1.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” 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
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.
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”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë 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.1.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, “Kontrata e mallrave”, pika 4, parashikohet
se:
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
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jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim dokumentacionin e paraqitur nga operatori
ekonomik « Murati D » sh.p.k dhe konstatoi se :
Kontratë me objekt: “Furnizim/vendosje dyer të brendshme dhe blerje parketi”, lidhur ne datën
31.07.2013 me autoritetin kontraktor Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik nuk është e
ngjashme me objektin e prokurimit, nuk është shoqëruar me vërtetim realizimi dhe është përtej
afatit tre vjecar të realizimit, në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik si më sipër cituar,
ndaj kjo kontratë nuk përbën kapacitet kualifikues për operatorin ekonomik ankimues.
Kontrata e lidhur me Bashkinë Fier në datën 15.07.2016 me objekt: “Blerje materiale inventari”,
dhe faturat e paraqitura nga ankimuesi përmbajnë 51 artikuj të ndryshëm dhe vetëm dy prej tyre
janë zëra të ngjashëm me objektin e prokurimit dhe konkretisht zëri 38 « Rafte për enë » me vlerë
136.000 lekë dhe zëri 39 « Rafte për lodra » me vlerë 648.000 lekë.
Faturat tatimore të shitjeve me autoritetin kontraktor Arkivi Qëndror Teknik dhe autoritetin
kontraktor Shtëpia e Pushimit Durrës, nuk janë shoqëruar me vërtetime realizimi, në kundërshtim
me kërkesën e autoritetit kontraktor të parashikuar në kriteret e vecanta të dokumenatve të tenderit
si më sipër cituar.
III.1.7. 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.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me përvojën e duhur (sikurse
është përcaktuar në nenin 46 si më sipër përmendur), vërtetuar kjo nëpërmjet kontratatve të
ngjashme shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
Përsa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Murati D”sh.p.k
nuk përmbush kërkesën e autoritetit konmtraktor për eksperienca të mëparshme të ngjashme me
objektin e prokurimit pasi vlera e artikujve të ngjashëm të kontratës së lidhur me Bashkinë Fier
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në vlerën 784.000 lekë si më sipër cituar nuk plotëson kushtin për furnizime të ngjashme të
realizuara me vlere jo më pak se 40% të fondit limit. Vlera e furnizimeve të ngjashme duhet të
ishte të paktën në shumën 1.428.733 lekë pa tvsh, për tu konsideruar e përmbushur kërkesa e
autoritetit kontraktor për përvojën e ofertuesit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-60130-11-25-2016, me
objekt “Blerje mobilje, tavolina, etazher etj." Loti I, me fond limit 3.571.833 leke pa tvsh,
zhvilluar nё datёn 12.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Ismail Qemali”,
Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë më 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. 206 Protokolli
Datë 10.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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