KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 566/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.10.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY”
sh.p.k nga procedura e “Kërkesë për Propozim” me objekt “Blerje
komplet veshje të plumbuara”, me fond limit 1.464.700 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 08.09.2014, nga autoriteti kontraktor Qendra Spitalore
Universitare “NËNË TEREZA”.

Ankimues:

“TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k
Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”, pall. 15 kat, shk. 1, ap.1, kati 2
Tiranë

Palë e ankimuar:

Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”
Adresa: Rr. “Dibrës”
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
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“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 relatorin e çështjes z. Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,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, i cili e ka
refuzuar atë 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 29.08.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Blerje komplet veshje të plumbuara”, me fond limit 1.464.700 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 08.09.2014, nga autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”.
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II.2. Në datën 08.09.2014 autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”
ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë
si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“BICI” sh.p.k
“TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k
“AN & RA” sh.p.k
“MONTAL” sh.p.k
“ATLANTIK 3” sh.p.k

1.000.000 lekë skualifikuar
1.177.000 lekë skualifikuar
1.180.000 lekë skualifikuar
1.297.500 lekë kualifikuar
1.375.000 lekë skualifikuar

II.3. Në datën 15.09.2014 operatori ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k është
njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsye se:
Gjatë shqyrtimit dhe studimit të hollësishëm të dokumentacionit përkatës të kësaj
shoqërie nga ana e komisionit u konstatua se: Nuk janë paraqitur të gjitha dokumentat e
kërkuara në Dokumentat Standarte të Tenderit pasi:
(i)

Në pikën 2.3, kapaciteti teknik, pika a), konstatojmë se operatori ekonomik ka paraqitur:
1.“Faturën Tatimore të Shitjes” me objekt blerjen e: “Veshjeve të Plumbuara dhe
Qaforeve mbrojtëse”, me vlerën 336 000 (treqind e tridhjetë e gjashtëmije) lekë (pa
TVSH) dhe 2. Kontratën me objekt: "Materiale për laboratorin e fotografisë” me vlerë
2.830.632 (dy milion e tetëqind e tridhjetëmijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy) lekë (me
TVSH). Komisioni i Vlerësimit vëren se furnizimi i dytë nuk plotëson kushtin si kontratë e
ngjashme, sepse nuk ka asnjë element të përbashkët mes “materialeve për laboratorin e
fotografisë” dhe “veshjeve të plumbuara” që synojnë mbrojtjen nga rrezet X. Dhe
furnizimi i parë i vetëm nuk mjafton për të plotësuar kushtin e furnizimeve të ngjashme në
një vlerë prej 40% të vlerës së fondit limit me vlerë prej 585 880 (pesëqind e tetëdhjetë e
pesëmijë e tetëqind e tetëdhjetë) pa TVSH. Për këto arsye konkludohet se kushti i
furnizimeve të ngjashme nuk plotësohet. Në përfundim në zbatim të nenit 53, të ligjit nr.
9643, datë 10.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe kreu V, pika 4, gërma ç) të V.K.M
Nr.1,dt.10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, dokumentacioni administrativoligjor, ekonomik e financiar, si dhe teknik e profesional i kësaj shoqërie NUK është
konform kërkesave të përcaktuara në dokumentat e tenderit, dhe u vendos që shoqëria
“Trinity Trade Company” sh.p.k të skualifikohet.

II.4. Në datën 18.09.2014 operatori ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Referuar objektit të prokurimit kërkohet të blihen “Komplet veshje të plumbuara” të cilat
janë materiale që përdoren në fushën e “shërbimit të imazherisë”. Ju kujtojmë që në këtë
fushë përdoren materiale të tilla si: Veshje të plumbuara për personelin mjekësor; Filma
radiografie dhe skaneri; Kaseta filmash; Solucione zhvilluese për zhvillimin e filmave;
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Solucione fiksuese për filma; Veshje të plumbuara dhe aksesorë mbrojtës për pacientë,
etj. Këto materiale që aktualisht përdoren gjatë një shërbimi janë “materiale të
ngjashme” dhe zakonisht një kompani që tregton veshje të kësaj natyre, tregton edhe
filma apo solucione dhe anasjelltas.
Referuar kontratës së paraqitur nga ana jonë si kontratë e ngjashme, ka artikuj
si: 1. Kartice 992990 FJ CP-49 E PC; 2. 961847 FJ Supercond tablets 100 PCE; 3.
Kartrice 967026 FJ CN-16 S NCI; 4. Filma. etj, të cilat janë solucione zhvilluese dhe
fiksuese për zhvillimin e filmit të njëjta me ato solucione që përdoren për zhvillimin dhe
fiksimin e filmave të grafisë, pavarësisht kodit të tyre, si dhe filma që janë të njëjtë me
filmat grafike, pavarësisht destinacionit të përdorimit të tyre apo asaj që janë bardhë e zi
apo me ngjyra. Realizimi i kontratave të ngjashme, sipas LPP-së i shërben KVO-së për të
t’u bindur që një kompani ka përvojën e duhur, për realizimin e një furnizimi të caktuar.
Realizimi i një kontrate të njëjtë me të njëjtin institucion pavarësisht se janë blerë apo
shitur 4, apo 5 sete i tregon KVO-së se shoqëria e ka përvojën e duhur në këtë fushë.
Kompania mund të kishte futur si kontrata të ngjashme edhe fasho, garza, aparate serumi
doreza, që janë materiale mjekësore dhe rrjedhimisht të ngjashme me objektin e
prokurimit.
II.5. Në datën 24.09.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, pasi:
(i)

Operatori ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, nuk ka kontratë të ngjashme
në vlerën e kërkuar. Pretendimi i ngritur nga ky operator, sipas të cilit filmat e grafisë
dhe materialet e tjera kanë ngjashmëri me veshjet e plumbuara nuk qëndron, pasi filmat
janë material konsumi për të përthithur sa më shumë ekspozimin e rrezatimit X, ndërsa
veshjet e plumbuara nuk e depërtojnë atë. Filmat dhe solucionet e aparateve fotografikë
nuk janë njësoj si veshjet e plumbuara, sepse aparatet fotografikë përdorin rrezatim
ultraviolet dhe kanë të përbashkët vetëm dhomën e errët. Rrezatimi që nuk lejojnë këto
veshje të depërtojnë ka tension dhe rrymën e rrezatimit X shumë herë më të larta se
ekspozimet që ju bëhen filmave të çdo lloja kategorie.

(ii)

Materialet e paraqitura në furnizimin e dytë nuk përputhen dhe nuk kanë asnjë
ngjashmëri me objektin që ne prokurojmë që janë aksesorë ndihmës për mbrojtjen e
personelit që punon me rrezatim X.

(iii) Ndërsa për pretendimin tjetër se furnizimi i parë e përmbush kushtin e furnizimit të
ngjashëm duhet të konstatojmë se është e vërtetë që operatori ka përvojë të ngjashme me
furnizimin e kërkuar, por po kjo përvojë nuk është e mjaftueshme përderisa kushti i
përcaktuar në DST kërkon që të jenë realizuar furnizime të ngjashme në një vlerë prej 40
% të vlerës së fondit limit gjë të cilën këto furnizime nuk e plotësojnë.
II.6. Në datë 01.10.2014 operatori “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
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II.7. Në datë 08.10.2014, me shkresën nr. 4316/1 prot., datë 07.10.2014, me objekt: “Kthim
përgjigje shkresës nr.1620/1, datë 02.10.2014”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor, lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “TRINITY
TRADE COMPANY” 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 pretendimin e operatorit ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, për
arsyen e skualifikimit sipas të cilës “...nuk ka përmbushur kriterin e përcaktuar në DST lidhur
me furnizimet e ngjashme”, Komisioni vëren se:
III.1.1. Në dokumentat standarte të tenderit, Shtojca 6 “Kriteret e Përgjithshme të
Pranimit/Kualifikimit”, pika 2.3, shkronja “a” (“kapaciteti teknik”), është kërkuar:
Furnizime të ngjashme në një vlerë prej 40 % te vlerës së fondit limit me vlerë prej 585
880 (pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tetëdhjete) pa TVSH, të realizuara
gjatë tre viteve të fundit (2011, 2012, 2013) të aktivitetit të operatorit ekonomik.
- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontratën/kontratat
përkatëse të shoqëruar me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/tyre nga autoriteti
kontraktor.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë faturat tatimore të
shitjes (ku të shprehen qartë datat, sasitë, emërtimet, vlerat).
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se për të
plotësuar kriterin e sipërpërmendur, ky i fundit ka paraqitur:
(i)

Faturë tatimore shitje nr.9, datë 04.07.2013, me blerës Qendra Spitalore Universitare
“NËNË TEREZA”, në vlerën 336.000 lekë (pa TVSH), ku evidentohen artikujt: “veshje të
plumbuara” dhe “qafore mbrojtëse”.

(ii)

Kontratë nr.11/4, datë 02.05.2013 e nënshkruar me Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë, me objekt “Materiale për laboratorin e fotografisë”, shoqëruar nga fatura
tatimore e shitjes nr.16, datë 29.08.2013, si dhe lista e artikujve: Kartice 992990 FJ CP49 E PC; Kartrice 967026 FJ CN-16 S NCI; 961847 FJ Supercond tablets 100 PCE;
Bateri; Filma; Llampa difuzive; CD, Karta memorie, etj.

III.1.3. Në nenin 53, pika 3, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, theksohet që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
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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.1.4. Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, kreu III, pika 3, shkronja “b” (“Kontratat e mallrave”), ku parashikohen
dëshmitë që duhet të dorëzojnë operatorët me qëllim që të vërtetojnë se i plotësojnë kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, përcaktohet shprehimisht: “Në lidhje me përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor mund të kërkojë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare...Dëshmitë për furnizimin e mallrave
duhet të jepen përmes vërtetimeve të marrësit të mallit ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara...”
Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se vendosja e një kriteri të tillë ka si qëllim të sigurojë
autoritetet kontraktore mbi aftësinë teknike të operatorëve ekonomikë fitues potencialë, në
drejtim të përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve të përcaktuara.
III.1.5. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “TRINITY
TRADE COMPANY” sh.p.k, rezultoi se ky i fundit ka paraqitur një faturë tatimore shitjeje (lexo
më lart paragrafin III.1.2., pika i), ku dallohen qartë elementët e kërkuar në VKM-në e
lartpërmendur si: data, vlefta, sasia e mallrave të furnizuara dhe emri i nënshkrimit të personit
blerës. Por, ndërkohë, vlera prej 336.000 lekë (pa TVSH), që pasqyrohet në këtë faturë tatimore
shitjeje, nuk plotëson në vetvete kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në DST, sipas të
cilit “…furnizimet e ngjashme duhet të jenë në një vlerë prej 40 % të vlerës së fondit limit, pra:
585 880 lekë (pa TVSH”.
III.1.6. Ndërkohë, kontrata me objekt “Materiale për laboratorin e fotografisë”, e paraqitur nga
operatori ekonomik (lexo më lart paragrafin III.1.2., pika ii), sëbashku me faturën shoqëruese
tatimore të shitjes, nuk e përmbushin qëllimin e lartpërmendur, pasi duke ju referuar artikujve
për të cilët është nënshkruar kjo kontratë (kartice; bateri; filma; llampa difuzive; CD, karta
memorie, etj.), rezulton që në thelb ajo nuk përbën një kontratë të ngjashme me objektin që
kërkohet të prokurohet (veshje të plumbuara).
Rrjedhimisht, kjo sjell që operatori ekonomik ankimues nuk e ka plotësuar detyrimin e tij që me
përvojat e suksesshme të shkuara, t’i vërtetojë autoritetit kontraktor se gëzon aftësitë teknike,
financiare dhe profesionale, të domosdoshme për përmbushjen e kontratës së ardhshme.
Sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk e
plotëson kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor dhe si rrjedhojë pretendimet e tij nuk
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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “TRINITY TRADE
COMPANY” sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt
“Blerje komplet veshje të plumbuara”, me fond limit 1.464.700 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datё 08.09.2014, nga autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr.1620 Protokolli,
Datë 01.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba

Punoi: F.Alimehmeti
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