REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

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

Nr. 571/4 prot

Tiranë, më 27.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k.
Rruga “Reshit Collaku”, Pall. 15-katesh, Shk.1, Kati 2, Ap. 1

TIRANË
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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.

Në datën 27.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. prot. 571,
datë 07.05.2013, të operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “procedurë e hapur” me objekt: “Aparate fotografike dixhitale”, me fond limit
7.800.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 05.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues 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.
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:
• subjekti ankimues 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
• 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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 12.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedurёn e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Aparate fotografike dixhitale”, me fond limit
7.800.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 05.04.2013;



Në datën 05.04.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të cilën
paraqitën ofertat e tyre 12 operatorë ekonomikë;



Në datën 23.04.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:

1. “Albital Canon” sh.p.k me ofertë
2. “W. Center” sh.p.k me ofertë
3. “C.C.S” sh.p.k me ofertë
4. “Trinity Trade Company” sh.p.k me ofertë
5. “Krijon” sh.p.k me ofertë
6. “Eurokontakt” sh.p.k me ofertë
7. “Alen-Co” sh.p.k me ofertë
8. “Balkan Analytical Group” sh.p.k me ofertë
9. “Ilar” sh.p.k me ofertë
10. “Medi Tel” sh.p.k me ofertë

4.998.600 lekë - I kualifikuar
5.899.680 lekë - I kualifikuar
5.945.652 lekë - I kualifikuar
5.976.000 lekë - I kualifikuar
6.372.000 lekë - I kualifikuar
6.572.160 lekë - I kualifikuar
6.692.400 lekë - I kualifikuar
7.182.302 lekë - I kualifikuar
7.200.000 lekë - I kualifikuar
7.308.000 lekë - I kualifikuar
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11. “BOLT” sh.p.k
12. “Teater TV Studio” sh.p.k

Pa ofertë - I skualifikuar
Pa ofertë - I skualifikuar



Në datën 29.04.2013 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k ka paraqitur
pranë autoritetit kontraktor ankesë për të cilën pretendon se nuk ka marrë përgjigje;



Në datën 07.05.2013 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e të gjithë operatorëve ekonomik pjesëmarrës, pasi ofertat e tyre nuk
respektojnë specifikimet teknike.
Operatori ekonomik ankimues deklaron në përgjegjësinë e tij se aparatet fotografike që
përkojne me specifikimet teknike të kërkuara në DT janë prodhime vetëm të kompanisë
NIKON dhe saktësisht modeli D 90, në këtë mënyrë operatori ekonomik “Trinity Trade
Company” sh.p.k komunikon se është i vetmi përfaqësues ekskluziv për të paraqitur ofertë
për këtë pajisje, për këtë tender nga distributor i autorizuar për ballkanin, pavarësisht se
kjo nuk përbën një kërkesë të DT.
Përsa mësipër operatori ekonomik ankimues pretendon rivlerësimin e ofertave të
shoqërive pjesëmarrëse në tender, skualifikimin e ofertava të parregullta dhe shpalljen e
ofertës së shoqërisë “Trinity Trade Company” sh.p.k si fituese dhe nëse kjo është e
pamundur sepse është shpallur njoftimi i fituesit në mënyrë të paligjëshme përpara
afateve ligjore, të anulohet nga KPP kjo procedurë, ndoshta për tu rihapur sërisht.





Në datën 15.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 221, ka depozituar
pranë KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe
argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorit ekonomik.
Në datën 21.05.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur pranë KPP-së shkresën
me objekt “Informacion shtesë në lidhje me ankesën drejtuar AK-DPPSH” në të cilën
komunikon se autoriteti ka kthyer përgjigje ankesës së tij duke e refuazuar atë, si dhe
jashtë çdo afati ligjor.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,
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duke qenë se:
i)

ii)

iii)

Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
“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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit
54 të këtij ligji.”;
Në dokumentat e tenderit “Kriteret e Ve`anta të Kualifikimit”, në lidhje me kapacitetin
teknik nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Dëshminë e origjinalitetit të
mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike. Ofertuesit të paraqesin
së bashku me oferta katalogje (pjesa që përfshin të dhëna teknike për aparat fotografik
dixhital me emërtime konkrete të mallrave dhe në përputhje me specifikimet teknike të
kërkuara nga ana jonë”
Në dokumentat e tenderit, shtojca 8 “Specifikimet Teknike”, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
A-Aparate fotografike dixhitale Sasia 36 (tridhjete e gjashte) komplete
Ne perberje te secilit komplet do te jene “Trupi”, “Objektivi”,“Blici”, karte SD dhe
canta, te gjitha nga 1 (nje) cope per komplet. Theksojme se te gjithe elementet e kompletit
te jene ne funksion te njeri-tjetrit.
1.Trupi i Aparatit, me keto te dhena:
 Rezolucioni mbi 10 Megapixel.
 Fokusimi: Autofokus, manualfokus.
 Sensori tip CCD/CMOS me permasa jo me te vogel se 23,5x15,7mm.
 Menyrat e autofokusit: AF-S, AF-C, AF-A (Auto)
 Ndjeshmeria: (ISO 100-1600);
 Shpejtesia (koha e ekspozimit) max/min: 30s. – 1/4000s.
 Kompensimi i ekspozimit: -5 - +5 EV.
 LCD monitor; jo me I vogel se 2,5”.
 Koha e startit: me e vogel se 0.18 sec.
 Pamja direkt e objektit.
 Shpejtesia me shkrepje te panderprera mbi 4 shkrepje/sec.
 Portat e lidhjes, USB, HDMI.
 Te suportoje objektiv dhe blic analog (manual).
 Shkrepje ne distance me kabell (bashke me kabllin perfshire).
2.Karte memorje e llojit SD, kapaciteti jo me i vogel se 2G.
3.Objektivi i Aparatit, me keto te dhena:
 Zoom 28-105 mm, manual zoom.
 Menyra e fokusimit: autofokus, manual fokus:
 Fuqia e drites: F/3,5-5,6.
 Distanca minimale e fokusimit jo me e madhe se 0,45m.
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 Diametri i filetos filtrit 67mm.
 Lente me elemente asferikale me reduktim te dridhjeve.
4.Blici i Aparatit, me keto te dhena:
 Blitz TTL me koke te rrotullueshme i pershtatshem per aparatin perkates, me
shkrepje edhe ne distance (pa fije).
5.Cante e pershtatshme per aparatin fotografik dhe aksesoret e tij, pra cante e prodhuar
posacerisht si aksesor per aparatet fotografike.
*Garancia: 1 vit.
iv) Nga shqyrtimi i dokumentave të depozituara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
këtë procedurë prokurimi rezulton se:
1. “Albital Canon” sh.p.k, ka depozituar katalogun model “Canon EOS 650D”, të
shoqëruar me katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit
kontraktor;
2. “W. Center” sh.p.k ka depozituar katalogun model “EOS Rebel T3I”, të shoqëruar me
katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor, përve`
Kartës SD;
3. “C.C.S” sh.p.k ka depozituar katalogun model “Canon EOS 650D”, të shoqëruar me
katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor përve`
Kartës SD;
4. “Krijon” sh.p.k ka depozituar katalogun model “NIKON D90”, të shoqëruar me
katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor përve`
Kartës SD dhe `antës;
5. “Eurokontakt” sh.p.k ka depozituar katalogun model “NIKON D90”, të shoqëruar me
katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor;
6. “Alen-Co” sh.p.k k ka depozituar katalogun model “Canon EOS 600D”, të
shoqëruar me katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit
kontraktor përve` Kartës SD;
7. “Balkan Analytical Group” sh.p.k., ka depozituar katalogun model “NIKON D7000”,
të shoqëruar me katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit
kontraktor;
8. “Ilar” sh.p.k ka depozituar një sërë fotosh për modele aparatesh të ndryshme
fotografike si dhe aksesorët përkatës;
9. “Medi Tel” sh.p. ka depozituar katalogun model “NIKON D90”, të shoqëruar me
katalogjet dhe aksesorët përkatës sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor përve`
Kartës SD;
gjykon se, operatorёt ekonomikё “Albital Canon” sh.p.k , “Eurokontakt” sh.p.k dhe “Balkan
Analytical Group” sh.p.k. kanë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor,
ndërsa operatorët e tjerë ekonomikë nuk i kanë përmbushur këto kërkesa.
Përsa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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Njёkohёsisht, referuar dokumentave tё tenderit, shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”,
pika 3, nё tё cilёn nga ana e autoritetit kontraktor ёshtё kёrkuar “Dëshminë e origjinalitetit të
mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike. Ofertuesit te paraqesin
sëbashku me ofertat katalogje (pjesa qe perfshin te dhenat teknike) per Aparat fotografik dixhital
me emertimet konkrete te mallrave qe ofrojne dhe ne perputhje me specifikimet teknike te
kerkuara nga ana jone.”, rezulton se nga ana e operatorёve ekonomikё pёr permbushjen e kёtij
kriteri janё depozituar vetёm katalogjet pёr produktin e ofertuar, pasi dёshmia e origjinalitetit tё
produktit mund tё sigurohet vetёm kur porositёsi pёrfundimtar disponon mallin.
Pёrsa mё sipёr KPP gjykon se, ky kriter vendosur nga autoriteti kontraktor, ёshtё evaziv e pёr
pasojё nuk ёshtё pёrmbushur plotёsisht nga operatorёt ekonomikё e nё pёrputhje me DT e
procedurёs sё prokurimit.
Gjithashtu KPP, konstatoi se:
 në datë 08.05.2013 KPP me anë të shkresës nr. prot. 571/1 është dërguar pranë autoritetit
kontraktor “Kërkesë për pezullim procedure prokurimi”,
 në datë 09.05.2013 me anë të shkresës nr. prot. 196/2, marrë nga operatori ekonomik
“Trinity Trade Company” sh.p.k në datë 16.05.2013, autoriteti kontraktor ka kthyer
përgjigje këtij operatori ekonomik duke refuzuar ankesën paraqitur prej tij,
 nga sistemi i prokurimeve publike lidhur me këtë procedurë rezulton e përfunduar në datë
20.05.2013 ora 11.29 PD, faza e njoftimit të lidhjes së kontratës,
për pasojë KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar në mosrespektim të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 63, pika 8, në të cilin përcaktohet se:
“Me marrjen e ankesës me shkrim të ankimuesit, autoriteti kontraktor pezullon procedurat e
prokurimit, me përjashtim të rasteve kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos ndryshe, në
përputhje me pikën 2 të nenit 64 të këtij ligji. Autoriteti Kontraktor i dërgon menjehere
informacion Komisionit te Prokurimit Publik, kur merr dijeni se ankesa i eshte paraqitur ketij
komisioni.”
Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, të VKM 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k.,
për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Aparate fotografike
dixhitale”, me fond limit 7.800.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 05.04.2013, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 23.04.2013 të Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave.
3. Autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet duke skualifikuar operatorët ekonomikë “W.
Center” sh.p.k, “CCS” sh.p.k, “Krijon” sh.p.k, “Alen - Co” sh.p.k, “Ilar” sh.p.k,
“Meditel” sh.p.k.
4. Agjencia e Prokurimit Publik të marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës për
shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi;
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k
7. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: V.Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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