KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 639/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.12.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e operatorit ekonomik “Kristalina.KH” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Blerje
NUIS (NIPT) Çertifikata Regjistrimi”, me fond limit 502.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 17.11.2014, nga autoriteti kontraktor, Qendra
Kombëtare e Regjistrimit”.

Ankimues:

“Adel Co” sh.p.k.
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi, Tiranë

Palë e ankimuar:

Qendra Kombëtare e Regjistrimit
Rruga Papa Gjon Pali II, Nr.3, Kati I, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes znj. Juliana Hoxha, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti,
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, i cili e ka
refuzuar atë, 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 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 05.11.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt:
“Blerje NUIS (NIPT) Çertifikata Regjistrimi”, me fond limit 502.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.11.2014, 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:
1. “Kristalina.KH” sh.p.k.
2. “Adel Co” sh.p.k.

431.000 lekë, kualifikuar
494.450 lekë, kualifikuar
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II.3. Në datën 25.11.2014 operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 26.11.2014, operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
Tek kapaciteti teknik pika 2 thuhet: Operatorët pjesëmarrës janë të detyruar të paraqesin
model të produktit që tenderohet në datën dhe orën e hapjes së ofertave.
Pasi mbaroi procedura e hapjes së ofertave, në prezencë të përfaqësuesve të secilës
kompani u hapën edhe zarfat në të cilën ndodheshin modelet e paraqitura për këtë
procedurë.
Nga shikimi që ju bë modelit të paraqitur nga Kristalina KH nuk ishte:
1. Me letër watermark, por ishte një letër me nuancë të verdhë që në gjuhën e shtypit
quhet “samua”;
2. Nuk kishte elementin e sigurisë së relievit tek vendi ku e keni kërkuar ju, e konstatuar
kjo edhe nga komisioni.
3. Dhe dizanji i konfigurimit të NIPT-it nuk ishte sipas modelit origjinal që ju kërkonit por
ishte ndryshe, e verifikuar kjo edhe nga komisioni pasi dukej me sy të lirë (konturi që ka
nipti fusha dhe gërmat nuk ishin në atë madhësi dhe atë model gërme të kërkuar).
Duke patur parasysh të gjitha këto sa thamë më lart ky model ishte një printim i thjeshtë
nga kompjuteri dhe mendojmë se nuk është parë nga ana juaj modeli i paraqitur nga kjo
firmë.[..]
Për arsyet e përmendura, Kristalina.KH është kualifikuar pa të drejtë dhe kërkojmë edhe një herë
rishikim të vendimit tuaj.
II.5. Në datën 27.11.2014 me shkresën nr. 13622/3 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 05.12.2014 operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, sipas së cilës kundërshton vendimin e komisionit të vlerësimit
të ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Kristalina. KH” sh.p.k.
II.7. Në datën 12.12.2014, nëpërmjet shkresës me nr.14005/2 prot., datë 11.12.2014, me objekt:
“Informacion mbi procedurën e prokurimit kërkesë për propozim me objekt: “Blerje NUIS
(NIPT) Çertifikata regjistrimi”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
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Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k. se modelet e
paraqitura nga operatori ekonomik “Kristalina.KH” sh.p.k. nuk përmbushin kërkesat e kërkuara
në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, rezulton se në Shtojcën 6, pika 2.3 “Kapaciteti
Teknik” është përcaktuar se “Operatorët pjesëmarrës janë të detyruar të paraqesin model të
produktit që tenderohet në datën dhe orën e hapjes së ofertave”.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 7 “Specifikimet teknike” nga autoriteti kontraktor
janë përcaktuar specifikimet teknike që duhet të ketë çertifikata objekt prokurimi dhe
konkretisht: ”Ky objekt prokurimi do të realizohet për design dhe printim shtypi të Çertifikatës
së Regjistrimit sipas parametrave të ruajtjes së sigurisë dhe shtypi në letër speciale 100 gr. me
letër sekrete ëatermark, llakim zonal, logo 4 color cmyk dhe reliev. Dimensioni i letrës është
format A4 në përmasat 30 cm x 42 cm, ngjyra panna, sipas modelit bashkëlidhur DST.
Çertifikatat duhet të jetë origjinale dhe me të gjitha elementët e sigurisë.
Operatori ekonomik duhet të sigurojë Çertifikatat e regjistrimit NUIS (NIPT) vetëm sipas
kërkesës së autoritetit kontraktor. Operatori ekonomik duhet të sigurojë çertifikatat në kohën dhe
vendin e caktuar nga autoriteti. Malli i furnizuar duhet të ketë një garanci përdorimi jo më pak
se 1 vit nga dorëzimi i tyre”.
III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të ofertës së operatorit ekonomik “Kristalina.KH”
sh.p.k. rezulton se është paraqitur së bashku me ofertën e tij modeli i kërkuar nga autoriteti
kontraktor (dy copë modele).
Gjithashtu nga operatori ekonomik “Kristalina.KH” sh.p.k. është paraqitur Shtojca 4 “Deklaratë
mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, shtojcë kjo e detyrueshme për t’u plotësuar nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi si edhe Shtojca 7 “Specifikimet
teknike” e firmosur dhe e vulosur nga ky operator ekonomik.
III.1.4. Referuar shkresës nr. 13622/3 prot.,datë 27.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigjet ankimuesit ku sqaron:
“[…] Operatori ka dorëzuar deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike dt. 17.11.2014
sipas “shtojcës 4” të DT, me anë të së cilës përfaqësuesi i ofertuesit deklaron se përmbush të
gjitha specifikimet teknike të përcaktuara në DT […]. Modeli i produktit (çertifikata NIPT) që
ka dorëzuar ofertuesi “Kristalina.KH” është marrë në shqyrtim nga KVO. Vlerësimi nga
komisioni i “produktit model” është bazuar në specifikimet e DT në “shtojcën 7”. Elementët
përbërës të modelit që ka paraqitur, garantojnë cilësinë e kërkuar si të pranueshme për
funksionin e kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Ky vlerësim është i drejtë, pasi operatori ka përmbushur të gjitha kriteret e veçanta të
kualifikimit si dhe ka paraqitur modelin me elementet e kërkuara sipas specifikimeve teknike”.
Një tjetër dokument që vërteton faktin se ofertuesi “Kristalina.KH” ka përmbushur kërkesat
teknike është “shtojca 7” që ka dorëzuar në dokumentat kualifikuese. …Modeli i paraqitur i
Çertifikatës së Regjistrimit është sipas parametrave të ruajtjes së sigurisë së shtypit.
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Është letër special 100 gr., me letër sekrete watermark, llakim zonal, logo 4 color cmyk dhe
reliev. Dimensioni i letrës është format A4 në përmasat 30 cm x 42 cm, ngjyra panna…, oferta e
paraqitur nga operatori është vlerësuar në përputhje me nenin 46, 53, 55/1 të LPP dhe kriteret
kualifikuese të përcaktuara në DT. Vlerësimi i ofertave është bërë në baza ligjore, teknike dhe
ekonomike, operatori “Kristalina.KH” është kualifikuar në vendin e parë si oferta që plotëson
kriteret për kualifikim dhe kërkesat e objektit të prokurimit me çmim më të ulët.
Përsa i përket pretendimit se modeli nuk plotësonte specifikimet teknike, e verifikuar kjo edhe
nga komisioni sqarojmë se: në datën 17.11.2014 në orën 10.00 PD e përcaktuar si afati i fundit i
pranimit të ofertave, është bërë verifikimi i ofertave të dorëzuara dhe më pas komisioni i
vlerësimit bëri hapjen e ofertave dhe gjatë hapjes së ofertave përfaqësuesit e operatorëve “Adel
Co” sh.p.k. dhe “Kristalina.KH” sh.p.k. dorëzuan zarfat me modelet përkatëse. Pasi pranoi
çertifikatat modele, nga komisioni nuk është bërë asnjë verifikim apo konstatim mbi elementet
dhe specifikimet teknike të çertifikatave (NIPT-e) modele që u paraqitën nga përfaqësuesit e dy
operatorëve pjesëmarrës në tender, fakt ky i provuar dhe me procesverbalin e mbajtur nga
komisioni në datën 17.11.2014…
Shqyrtimi dhe verifikimi i modeleve që kanë paraqitur ofertuesit pjesëmarrës në tender është
bërë nga komisioni i vlerësimit pas mbylljes së procedurës së hapjes së ofertave, jo në prezencë
të përfaqësuesve, fakt i provuar me procesverbalin e mbajtur nga komisioni i vlerësimit të
ofertave në datën 25.11.2014.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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.1.6. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “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...”.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
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 dokumentat
e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik, nga informacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor gjykon se,
në modelin e paraqitur nga operatori ekonomik “Kristalina.KH” sh.p.k., janë përfshirë të gjithë
elementët e kërkuar në specifikimet teknike nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Konkretisht, modeli i paraqitur nga operatori ekonomik “Kristalina.KH” sh.p.k., rezulton të jetë
sipas specifikimeve të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do
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të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e parashikuara
në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” sh.p.k. 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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Blerje NUIS (NIPT)
Çertifikata Regjistrimi”, me fond limit 502.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
17.11.2014, nga autoriteti kontraktor, Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
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. 1876 Protokolli
Datë 05.12.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
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Anëtar
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Anëtar
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Kryetar
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