KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 335/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Shpresa
Al” sh.p.k dhe “Jupiter Group” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pajisje
TI”, me fond limit 1.625.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё
datёn 20.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e
Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.

Ankimues:

“PC Store” sh.p.k
Rruga e Dibrës, Vila nr. 153
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda 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”, 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, 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
percaktuara 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 07.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit prokurimit“Kërkesë
për propozim” me objekt: “Blerje pajisje TI”, me fond limit 1.625.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 20.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 25.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Shpresa Al
Jupiter Group
PC Store
BNT
Fastech

1.439.000 lekë, kualifikohet
1.499.999 lekë, kualifikohet
1.585.110 lekë, kualifikohet
s’ka paraqitur ofertë të plotë
s’ka paraqitur ofertë të plotë

II.4. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik “PC Store” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Shpresa
Al” sh.p.k dhe “Jupiter Group” sh.p.k. Në ankesë pretendohet si vijon:
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1. Operatorët ekonomikë “Shpresa Al” sh.p.k dhe “Jupiter Gruop” sh.p.k nuk
plotësojnë kërkesën për disponimin e Certifikatës ISO 14001 për mallrat objekt
kontrate.
2. Operatori ekonomik “Shpresa Al” sh.p.k nuk përmbush specifikimet teknike për
zërin Kopmjuter Desktop dhe nuk ka deklaruar në ofertë markën e kompjuterit që
ofron.
3. Operatori ekonomik “Jupiter Group” sh.p.k nuk ka paraqitur kontratë të
ngjashmenë masën 40% të fondit limit të vënë në dispozicion [...]”
II.5. Nё datёn 04.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 13.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 19.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
884/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 561/1 prot datë 19.05.2015, ku jepet
informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik “PC Store” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k, sipas të cilës
ankimuesi Operatorët ekonomikë “Shpresa Al” sh.p.k dhe “Jupiter Gruop” sh.p.k nuk
plotësojnë kërkesën për disponimin e Certifikatës ISO 14001 për mallrat objekt kontrate,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi të jetë i çertifikuar me çertifikatën ISO 9001:2008 dhe 14001:2004, ku të
përfshihet çertifikimi i ofertuesit për mallrat objekt kontrate.
Çertifikatat duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara.”
III.1.3. Në përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik “Shpresa Al” sh.p.k ka paraqitur
Certifikatë ISO 14001:2004, lëshuar në emër të tij, për implementimin e sistemit të
menazhimit të mjedisit, me qëllim:
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“Ndërtime dhe rikonstruksione të ndërtesave civile dhe industriale, infrastrukturës rrugore,
ujësjellsave dhe kanalizimeve. Prodhim të materialeve inerte.”
III.1.4. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Jupiter Group” sh.p.k nuk rezulton
të jetë paraqitur Certifikatë ISO 14001:2004, sic është kërkuar në dokumentat e tenderit si
më sipër cituar.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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 ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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.”

Përsa më sipër, duke qenë se kriteret kualifikuese, të përcaktuara nga autoriteti kontraktor,
janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në
një procedurë prokurimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
“Shpresa Al” sh.p.k, megjithëse është certifikuar me certifikatën ISO 14001:2004, ky
certifikim nuk është bërë për mallrat objekt kontrate, (që në rastin konkret janë pajisje të
teknologjisë së informacionit), në kundërshtim me kërkesën e autoritetit kontraktor si më
sipër cituar.
Operatori ekonomik “Jupiter Group” sh.p.k nuk ka paraqitur certifikatë ISO 14001:2004 në
ofertën e tij, në kundërshtim me kërkesën e autoritetit kontraktor si më sipër cituar.
Sa parashtruar më sipër, pretendimet e ankimesit qëndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “PC Store” sh.p.k, Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që pretendimet e
cituara më lart janë pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatorët ekonomikë të
skualifikohen nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të
merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.

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

4

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “PC Store” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pajisje TI”, me
fond limit 1.625.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Shpresa Al” sh.p.k dhe “Jupiter Group” sh.p.k, duke i skualifikuar kёta
operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “PC Store” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 884 Protokolli,
Datë 13.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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