KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.959/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 02.11.2016 në lidhje
me skualifikimin e ofertës ekonomike tëoperatorit ekonomik
“BNT Electronics” sh.p.k, në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53360-10-13-2016 me
objekt:“Blerje pajisje kompjuterike hardware”, me fond limit
2.834.033 lekë pa TVSH zhvilluar nё datёn 15.11.2016, nga
autoriteti kontraktor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Ankimues:

“BNT Electronics” sh.p.k
Bulevardi “Zhan D’ark”, Kulla III, Kati II, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Rruga “Dora D’Istria”, nr.10, 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. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, 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, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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, 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.10.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53360-10-13-2016 me objekt:“Blerje pajisje kompjuterike
hardware”, me fond limit 2.834.033 lekë pa TVSH zhvilluar nё datёn 15.11.2016, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
II.2. Në datën 27.10.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
“BNT Electronics”
“Fastech”
“Sinteza CO”
“PC Store”

2.571.030,00
2.725.000,00
2.767.504,00
2.825.600,00

lekë
lekë
lekë
lekë

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 02.11.2016 operatori ekonomik “BNT Electronics” sh.p.k.është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
Nuk plotësonte kriteret e përgjithshme të kualifikimit pasi:
-

Tek dokumenti i vërtetimit të detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shoqërore rezultoi se subjekti ka
detyrime gjoba të pa paguara.
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Nuk plotëson te kriteret teknike të kualifikimit pasi:
-

Në serverin fujitsu nuk specifikohet p/n I p/n i Raid Controllerit.
Printeri ka toner maximal 7200 kopje, kërkohet 10.000

II.5. Në datën 03.11.2016, operatori ekonomik ankimues “BNT Electronics” sh.p.k.,kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Pretendimi juaj nuk është aspak i vërtetë dhe i bazuar në fakte dhe dispozita ligjore, për arsye se
“BNT Electronics” I ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara si nga analigjore edhe nga ajo
teknike, përfshirë këtu edhe vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve
të Mëdhenj. Ky vërtetim e përcakton qartë se “BNT Electronics” sh.p.k nuk ka asnjë detyrim
tatimorë të papaguar, me përjashtim të gjobave të cilat janë në process ankimimi. Pra siç
parashikohet në Vendimin unifikuesnr. 4, datë 19.05.2011 I Gjykatës së Lartësi dhe në Udhëzimin
nr. 24, datë 02.09.2008 të Ministrit të Financave, gjobat nuk përfshihen tek ato detyrime tatimore
që duhet të shlyen më parë se ankimohen, por gjobat përsa kohë janë në process ankimimi, nuk
konsiderohen si detyrime tatimore që duhet të parapaguhen. Kjo citohet e dhenë një prej vendimeve
të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 244/2015.
Arsyeja tjetër shtesë e skualifikimit që Autoriteti Kontraktor ka paraqitur te kthimi i përgjigjes është
se nuk kemi plotësuar, kriteret teknike të kualifikimit, pasi në serverin fujitsu nuk specifikohet p/n i
HDD dhe i Raid Controllerit. Priteri ka toner maximal 7200 kopje, ndërsa realisht kërkohet 10.000.
Sa I përket printerit I cili është kërkuar me toner maximal 10.000 kopje, operatori ynë ekonomikë
ka ofruar priter swbashku me 2 toner shtesë me kapacitet 7200 kopje secili, që sëbashku e bëjnë të
mundur realizimin e kësaj kërkese, pra printerat që ne kemi ofruar e përmbushin plotësisht
kërkesën, si nga ana teknike po ashtu edhe nga funksioni dhe roli që do të kryejnë.
II.5. Në datën 14.11.2016 me anë të shkresës nr.2640/1 prot autoriteti kontraktor e ka venë në dijeni
ankimuesin në lidhje me pretendimet e parashtruara në ankesë duke vendosur pranimin e ankesës,
vetëm për plotësim të dokumentacionit të kërkuar në kriteret e përgjithshme.
II.6. Në datën 23.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Në datën 02.11.2016, Autoriteti Kontraktor, ka publikuar në sistemin elektronik të APP-së arsyet e
skualifikimit i cili rezulton si mëposhtë:
“Tek dokumenti I vërtetimit të detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shoqërore rezultoi se subjekti ka
detyrime gjoba të pa paguara.”
Në datën 03.11.2016, shoqëria jonë ka bërë ankesë tek Autoriteti kontraktor, duke kundërshtuar
vendimin e tyre. Në datën 14.11.2016, Autoriteti kontraktor me vendimin e komisionit të ngritur
përshqyrtimin e ankesës së depozituar nga “BNT Electronics” ka vendosur që ankesa të pranohet
pjesërisht dhe se procedura do të kalojë në rivlerësim dhe ky vendim na është komunikuar
nëpërmjet shkresës nr. 2640/1 Prot datë 14.11.2016. Tek kthimi I përgjigjes që Autoriteti
kontraktor, na ka dërguar, e ka pranuar ankesën tone që kemi paraqitur pjesërisht, për arsye se ky
institucion ka ngritur një pretendim tjetër shtesë të cilin nuk na e ka komunikuar në momentin e
publikimit në APP, tek arsyet e skualifikimit. Tek kthim përgjigja që na është dërguar AK ka
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shkruar se ne nuk jemi skualifikuar vetëm përsa I përket kritereve të përgjithshme të kualifikimit,
për të cilën bëmë ankesën, por edhe për arsye sepse nuk kemi plotësuar kriteret teknike të
kualifikimit.
Pra, AK ka pranuar ankesën për pjesën që ne jemi ankuar, por duke ngritur arsye të reja të
skualifikimit, të cilat nuk I ka ngritur në momentin e pare të publikimit të arsyeve në faqen zyrtare
të APP-së.
II.7.Në datën 01.12.2016, nëpërmjet shkresës nr. 2640/4 Prot, protokolluar me tonën me nr. 2350/2,
datë 02.12.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
Procesverbal nr. 563/2, datë 02.11.2016, “Për vlerësimin e ofertave, të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për Propozim”, shërbime me objekt “ Blerje pajisje kompjuterike Hardware”, mbajtur
nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas vlerësimit të dokumentave teknik dhe atyre faktik
rezultoi se:
1. Subjekti “BNT” sh.p.k
Nuk plotësonte kriteret e përgjithshme të kualifikimit pasi:
a) Tek dokumenti i vërtetimit të detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shoqërore rezultoi se subjekti ka
detyrime gjoba të pa paguara.
Nuk plotësonte kriteret teknike të kualifikimit pasi:
b) Në serverin fujitsu nuk specifikohet p/n I p/n i Raid Controllerit. Printeri ka toner maximal 7200
kopje, kërkohet 10.000
[...]

Procesverbal nr. 563/3, datë 22.11.2016, “Për rivlerësimin e ofertave, të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për Propozim”, shërbime me objekt “ Blerje pajisje kompjuterike Hardware”, mbajtur
nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas vlerësimit të dokumentave teknik dhe atyre faktik
rezultoi se:
1. Subjekti “BNT” sh.p.k
Nuk plotësonte kriteret teknike të kualifikimit pasi:
a) Në serverin fujitsu nuk specifikohet p/n I p/n i Raid Controllerit. Printeri ka toner maximal 7200
kopje, kërkohet 10.000
[...]

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “BNT Electronics” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se:“Printeri ka toner maximal 7200
kopje, kërkohet 10.000”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, në pikën 3, rezulton
se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
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Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë origjinale për mallin që oferton.
III.1.2. Në Shtojcën 9 “Specifikimet Teknike”, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
5. Printer Laser B&W - copë 2
Karakteristikat minimale teknike

Shpejtësia e printimit “ Print Speed”:

≥30 ppm

Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:

50 000 Faqe

Teknologjia “Technology”:

Laser B&W

Rezolucioni i printimit minimal “Print Quality”:

1200x600 dpi

Kapaciteti në hyrje “Input Capacity”:

300 Fletë

Pesha specifike e letrës “Media sizes”:

60-120g/m²

Formati i letrës “Media format”:

A4/A5/A6 Envelope

Aftesia e printimit Duplex:

Po

Memorja “Memory”:

≥128 MB

“Toner”:

Shoqëruar me toner me kapacitet 10.000 faqe

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI:

USB & Ethernet

Kabëll “Power Cord”:

European

Software/Drivers CD:

Anglisht/Multilingual

GARANCIA
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:

2 vjet

III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “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.”
III.1.4. 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.”
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Specifikimet teknike përshkruajnë kërkesat e autoritetit kontraktor për objektin e prokurimit me
qëllim realizimin me sukses të tij. Specifikimet teknike hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin
qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e mallrave apo shërbimeve, si dhe kërkesave të
tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e tyre, pra të përshkruajnë minimumin ose
tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar. Operatorët
ekonomikë ofertues marrin përsipër përmbushjen e tyre nëpërmjet deklaratave dhe dokumentacionit
të dorëzuar në të cilin duhet të faktojnë përputhshmërinë e specifikimeve të mallrave/shërbimeve të
ofertuara prej tyre me ato të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në mënyrë që nga ana e këtij të
fundit të mund të kryhet me lehtësi e saktësi vlerësimi i mallrave apo shërbimeve të ofertuara nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duke përzgjedhur atë ofertues i cili me informacionin e dorëzuar
garanton përputhshmërinë me specifikimet përkatëse të kërkuara në DT, e rrjedhimisht realizimin
me sukses të kontratës objekt prokurimi.
III.1.5. Nga verifikimet, në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më sipër
operatori ekonomik “BNT Elektronics” sh.p.k ka dorëzuar dokumentacionin ofertë teknike, të
plotësuar në përputhje me specifikimet teknike të publikuara nga autoriteti kontraktor si dhe shtojca
6 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, në të cilën ky operator deklaron se
përmbush të gjitha specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu janë paraqitur karakteristikat teknike të priterit nga prodhuesi Kyocera Ecosys-Print
ECOSYS P2135dn” The High-Performance Desktop Printer. Nga shqyrtimi i parametrave teknik të
priterit të ofertuar nga operatori ekonomik për këtë procedurë prokurimi, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se ekzistojnë mospërputhje midis tyre dhe specifikimeve teknike të përcaktuara
nëdokumentat standarte të tenderit. Konkretisht referuar specifikimeve teknike të printerit, autoriteti
kontraktor ka kërkuar shprehimisht se Toneri i printerit duhet të ketë një kapacitet prej 10.000
faqesh, ndërkohë produkti i ofertuar nga operatori ekonomik “BNT Elektronics” sh.p.k dëshmon se
kapaciteti i tij është vetëm 7200 faqe. Mospërputhje të tilla midis specifikimeve të kërkuara dhe ato
të ofruara, sjellin si pasojë që operatori ekonomik të mos rezultoj i sukseshmëm në këtë procedurë
prokurimi. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në ofertën teknike vetë
ankimuesi ka deklaruar se printeri është me kapacitet 10.000 faqe në kundërshim me të dhënat që
rezultojnë nga prodhuesi Kyocera Ecosys-Print ECOSYS P2135dn “The High-Performance
Desktop Printer”, dokument bazë i cili pasqyron të gjithë informacionin e nevojshëm mbi
produktin. Gjithashtu është vetë operatori ekonomik ankimues i cili pranon faktin se produkti
“Printer” ka kapacitet 7.200 fletë, çka dëshmon se nuk e ka paraqitur atë në përputhje me
specifikimet teknike. Ndërsa sa i takon pretendimit të ankimuesit se ka ofertuar printer me dy tonera
shtesë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky fakt nuk mund të vërtetohet për sa kohë në
përshkrimin e parametrave të produktit nuk pasqyrohet kjo karakteristikë të cilën pretendon
ankimuesi.
Është detyrim i operatorëve ekonomikë që të paraqesin oferta ku të vërtetojnë me dokumentacion
përmbushjen e kritereve dhe specifikimeve teknike në përputhje me ato të përcaktuara në DT.
III.1.6. 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. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të vlefshme, kur ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit.
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Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “BNT Elektronics” sh.p.k. nuk qëndron
III.2. Lidhur me pretendimin tjetër të operatorit ekonomik ankimues “BNT Elektronics” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.6., gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “BNT Elektronics” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga procedura
në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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 operatorit ekonomik “BNT Elektronics” sh.p.k lidhur me
skualifikimin e tij për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-5336010-13-2016 me objekt:“Blerje pajisje kompjuterike hardware”, me fond limit 2.834.033
lekë pa TVSH zhvilluar nё datёn 15.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë 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.
Nr. 2350 Protokolli; Datë 23.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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