REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
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Nr.956/3 prot

Tiranë, më 13.09.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “First” sh.p.k
Rruga “Emin Duraku”, Pall. 10/59
TIRANË
Autoritetit të Konkurrencës
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 13.09.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. prot. 956,
datë 07.08.2013, të operatorit ekonomik “First” sh.p.k, për procedurёn e prokurimit “kërkesë për
propozime” me objekt: “Përmirësimi i Sistemit Informatik (Ndërtimi i Sistemit për
Administrimin e Procedurave Antitrust dhe të Përqendrimeve dhe Mirëmbajtja e Tij për 4 (katër)
Vjet pas Periudhës së Garancisë)”, me fond limit 4.300.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
22.07.2013, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti i Konkurrencës.
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
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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 11.07.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
“kërkesë për propozime” me objekt: “Përmirësimi i Sistemit Informatik (Ndërtimi i Sistemit
për Administrimin e Procedurave Antitrust dhe të Përqendrimeve dhe Mirëmbajtja e Tij për
4 (katër) Vjet pas Periudhës së Garancisë)”, me fond limit 4.300.000 lekë (pa TVSH);



Në datën 22.07.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të cilën
paraqitën ofertat e tyre tre (3) operatorë ekonomikë;



Në datën 26.07.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të dokumentacionit
përkatës, kreu vlerësimin, duke vendosur si vijon:
1. “ABS” sh.p.k me ofertë
2. “First” sh.p.k me ofertë
3. “Infosoft System” sh.p.k



3.420.000 lekë -I kualifikuar,
3.200.000 lekë -I skualifikuar,
pa ofertë -I skualifikuar;

Në datën 31.07.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “First” sh.p.k;
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Në datën 01.08.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 295/2, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “First” sh.p.k, duke refuzuar ankesën e tij;



Në datën 07.08.2013, operatori ekonomik “First” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit, të cilat autoriteti
kontraktor i ka arsyetuar si vijon:
“Një pjesë e rëndësishme e specifikimeve teknike për sistemin e kërkuar është dhe paragrafi
i mëposhtëm: "Zgjidhja e propozuar për realizimin e këtij sistemi duhet të bazohet në
komponentë të cilët të jenë, zhvilluar apo personalizuar, instaluar dhe testuar në projekte të
tjera të ngjashme. " Në kontratën e ngjashme të realizuar nga ofruesi nuk paraqiten shembuj
apo dëshmi që vërtetojnë aftësinë nga ana e ofruesit për të zhvilluar komponentë (aftësi
programuese). Në përshkrimin e detajuar të projektit dhe metodologjinë për realizimin e tij
ofruesi paraqet aftësi për të instaluar, personalizuar dhe testuar komponentë por në asnjë
pjesë të përshkrimit nuk paraqet komponentë të cilët janë të zhvilluar. Komponentët e
zhvilluar (programuar) përbëjnë pjesën kryesore të sistemit që kërkohet të ndërtohet nga
autoriteti kontraktues.”
Ndër të tjera, operatori ekonomik ankimues thekson se autoriteti kontraktor nuk i ka
kontestuar ofertën teknike, kualifikimet e duhura që kërkohen në dokumentat e tenderit, si
dhe kontratën e ngjashme, përveç se për këtë të fundit autoriteti pretendon se gjenden të
gjithë komponentët por jo ai i zhvillimit. Për këtë ky operator komunikon që është
neglizhuar qellimisht fakti se personalizimi në një programim sistemi nuk është gjë tjetër
veçse zhvillim, gjë që çon në refuzimin e ofertës në mënyrë subjektive dhe mbi kritere të
pamatshme duke pretenduar se stafi i shoqërisë në fjalë nuk ka aftësi programuese, kur
Autoriteti i Konkurrencës nuk ka tagrin të bëjë vlerësimin akademik të të diplomuarve për
informatikë të stafit.
Përsa më sipër, operatori ekonomik ankimues kundërshton vlerësimin dhe përgjigjen e
Autoritetit të Konkurrencës, duke kërkuar nga Komisioni Prokurimit Publik rivlerësimin e
ofertës së tyre dhe kualifikimin e saj si të vlefshme .

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
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Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “First” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik, duke qenë se:
(i) 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.”;
(ii) Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 6, mbi “Kriteret e
veçanta të kualifikimit”, referuar kapacitetit ligjor, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar: “ Furnizime/Kontrata të së njëjtës natyrë në një vlerë deri në 40% e fondit limit
që prokurohet, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit.
Furnizimet/Kontratat të jenë të shoqëruara me vërtetimin e realizimit nga autoriteti
kontraktor, ose për kontratat e lidhura me subjekte private një kopje të kontratës dhe
faturat përkatëse tatimore të shitjes.”,
(iii) Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 6, mbi “Kriteret e
veçanta të kualifikimit”, referuar kapacitetit teknik, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:“ Zgjidhja e propozuar për realizimin e këtij sistemi duhet të bazohet në
komponentë të cilët të jenë, zhvilluar apo personalizuar, instaluar dhe testuar në projekte
të tjera të ngjashme (sistemi të jëtë në platformën Microsoft ose në çdo platformë tjetër të
integrueshëm me infrastrukturën “Private Cloud Computing” të ndërtuar nga AKSHI, së
bashku me licencat përkatëse). ”,
(iv) Për përmbushjen e kriterit lidhur me kontratat e të së njëjtës natyrë, operatori ekonomik
“First” sh.p.k ka paraqitur në procedurën e prokurimit dokumentin me
lendë « Kontratë », me nr. 42/4, datë 02.07.2012, lidhur ndërmjet tij dhe Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë, nga ku rezulton se objekti i kontratës është « Instalimi i sallës
operative dhe sistemit të kamerave në qytetin e Tiranës » ;
(v) Për përmbushjen e kriterit lidhur me zgjedhjen e propozuar, operatori ekonomik
“First”sh.p.k ka paraqitur në procedurën e prokurimit dokumentin me objekt « Ndërtimin
e sistemit për administrimin e procedurave antitrust dhe të përqëndruara. » ;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues nuk ka përmbushur kriterin kualifikues në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor, pasi kontrata e të së njëjtës natyrë e paraqitur për këtë procedurë
nuk korrelon me zgjidhjen e propozuar, e cila përbën ofertën teknike të operatorit ekonomik
“First” sh.p.k .
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, nuk qëndron.

Përsa më sipër, 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,
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Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur prej operatorit ekonomik “First” sh.p.k, për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Përmirësimi i Sistemit
Informatik (Ndërtimi i Sistemit për Administrimin e Procedurave Antitrust dhe të
Përqendrimeve dhe Mirëmbajtja e Tij për 4 (katër) Vjet pas Periudhës së Garancisë)”,
me fond limit 4.300.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 22.07.2013, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Konkurrencës.
2. Autoriteti lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: L.Pelinku

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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