VENDIM
K.P.P. 486/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.07.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Encoal” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit,
“Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje materiale, aparate dhe
pajisje për kontrollin dhe mirëmbajtjen e linjave të transmetimit gjatë
vitit 2018”, me nr. REF-60097-03-30-2018, me fond limit 69,352,192
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.05.2018, nga autoriteti
kontraktor Operatori i Sistemit të Transmetimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të BOE
“RA-MI Kompani” sh.p.k. & “Vesa 2014”, në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Encoal” sh.p.k
Adresa: Rr. “Teodor Keko”, godinë z.k. 3866, pasuria nr.
305/316+1-N8, Yzberisht, Tiranë.
Operatori ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Llukan Toska”, Lagjia 16 Prilli, afër stadiumit, Fier.

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit
Adresa: Autostrada Tirane – Durres, Km. 9, Kashar, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatorët ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në
pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
operatorët ekonomik ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë
arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të. Gjithashut, KPP konstatoi se këta të
fundit kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Operatorët ekonomik kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe, më pas,
kanë 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. Operatori ekonomik “Encoal” sh.p.k ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
I.4.Operatori ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës
pranë autoritetit kontraktor.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 03.04.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje materiale, aparate dhe pajisje për kontrollin
dhe mirëmbajtjen e linjave të transmetimit gjatë vitit 2018”, me nr. REF-60097-03-30-2018, me
fond limit 69,352,192 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.05.2018, nga autoriteti kontraktor
Operatori i Sistemit të Transmetimit.
II.2 Në datën 02.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3. Në datën 16.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“Power Industries” sh.p.k,
“RA-MI Kompani” sh.p.k. & “Vesa 2014” sh.p.k,
”Ligus” sh.p.k. & ”2A Trade Engineering” sh.p.k,
”Encoal” sh.p.k.,

54,359,020 lekë, Skualifikuar;
63,867,075 lekë, Skualifikuar;
64,447,000 lekë, Skualifikuar;
67,904,645 lekë, Skualifikuar;

II.4.Në datën 16.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar operatorin ekonomik “Encoal” sh.p.k për skualifikimin e ofertës së tij, për
proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“1. Test raportet jane te pa perkthyera ne gjuhen shqipe ashtu sic eshte gjuha e dokumentave te
tenderit. 2. Nuk ka certifikate ISO 9001 per prodhuesin Toolsen. Certifikata ISO e paraqitur, eshte
ne emer te kompanise "SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER” dhe jo ne emrin e
prodhuesit "JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL". 3. Tubi i presimit sipas vizatimit Nr JSH144092 me kod katallogu JY-95/15 eshte kerkuar tub presimi me diameter te jashtem 26mm per
aluminin dhe 11mm per tubin e celikut. Nga operatori ekonomik eshte ofertuar tub bashkues me
presim percj AC-95/16mm2 me diameter te jashtem 30mm. Gjithashtu tubi i presimit te trosit te
celikut ne prerjen 2-2 eshte kerkuar me diameter te jashtem 11mm dhe eshte ofertuar me diameter
14mm. Gjatesia e tubit te kerkuar eshte 490 mm ndersa tubi i ofruar sipas vizatimit ka gjatesi 410
mm. Me gjithe devijimin maksimal ne diameter prej +-1.5mm te deklaruar nga prodhuesi produkti I
ofruar nuk perputhet me parametrat e produktit te kerkuar. 4. Tubi i presimit sipas vizatimit Nr
JSH-134088 me kod katallogu JY-150/25 eshte kerkuar tub presimi me diameter te jashtem 34mm
per aluminin. Nga operatori ekonomik eshte ofertuar tub bashkues me presim percj AC-150/25mm2
me diameter te jashtem 30mm. Gjatesia e tubit te kerkuar eshte 570mm ndersa tubi I ofruar sipas
vizatimit ka gjatesi 510mm. Me gjithe devijimin maksimal ne diameter prej +-1.5mm te deklaruar
nga prodhuesi produkti I ofruar nuk perputhet me parametrat e produktit te kerkuar.
5. Detaji U sipas vizatimit JSH-122424 me kod U-7T AS-70 kerkohet hapsira midis vesheve te
detajit U B=14mm dhe diametri I spinotit d=12mm. Nga operatori ekonomik eshte ofertuar detaji U
me dimension te vesheve B=22.5mm Dimateri i spinotit te ofertuar eshte d=16mm. Me keto
permasa produkti i ofruar nuk perputhet me parametrat e produktit te kerkuar.”
II.4.1.Në datën 23.05.2018 operatorin ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.4.2.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
3822/4 Prot. datë 30.05.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje lidhur me ankesën
operatorit ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k, duke e refuzuar atë, me argumentimin si vijon:
”Referuar Pikes 1 te ankesës suaj bazuar kritereve te kualifikimit pika 2.3.5 Operatori ekonomik
ofertues duhet te paraqese deshmi te testimeve zyrtare te kryera, leshuar nga institucione te
autorizuara ose nga prodhuesi ( type test) per disa nga mallrat objekt prokurimi dhe pikerisht per:
OPGË, Percjellesat, Izolatoret, Morsetat terheqese per percjellese, Morsetat mbajtese per
percjellesat, eshte e percaktuar qarte qe deshmite duhet te jene ne gjuhen shqipe, pasi DST jane
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hartuar ne gjuhen shqipe, ne seksioni 4, pika 4.6 te DST-ve eshte kerkuar qe gjuha per hartimin e
ofertave te jete ne gjuhen shqipe. Referuar pikes 2 te ankeses suaj, ju sqarojme se ne nuk kemi
mundesi per te bere verifikimin e kerkuar nga ana juaj, kjo lidhje midis kompanive duhet te ishte
cilesuar qartazi ne oferten e paraqitur nga operatori ekonomik. Referuar pikes 3 te ankeses suaj ju
sqarojme qe sipas DSST tubi i presimit i kerkuar nga ana jone eshte me diameter 26 mm perpara
fillimit te procesit te presimit ndersa ju keni ofertuar kete tub me diameter 20 mm perpara fillimit te
presimit. Diametri te cilit ju i referoheni 25.98 eshte pas perfundimit te procesit te ngjeshjes
(presimit) por ne lidhje me mallin e kerkuara devijimi eshte 4 mm dhe jo +-1.5 mm sic pretendohet
nga ana juaj. Kjo kerkese nga ana e OST sh.a. eshte pasi nofullat (aksesoret e preses) te cilat Sot
sh.a. zoteron jane per diametrin e kerkuara nga OST dhe nuk mund te nderroje setin e aksesoreve
ose makinerite sipas mallit te ofruara nga ana juaj. Referuar pikes 4 te ankese suaj, KSHA sqaron
se pas dorezimit te ofertave nuk mund te behet asnje modifikimin i tyre nga operatori ekonomik,
Autoriteti Kontraktor vlereson nje oferte te vlefshme vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha
kerkesat dhe specifikimet e percaktuara ne dokumentat e tenderit. Pra nga sa me siper nje oferte
nuk mund te ndryshohet ose modifikohet nga OE pas afatit te dorezimit te saj, ju vete e pranonin ne
piken 4 qe keni parashtuar ne ankesen tuaj, qe oferta juaj ka devijime nga specifikimet teknike e
kerkuara ne DT. Referuar pikes 5 te ankeses suaj ju sqarojme se, vleresimit nga ana e KVO bazohet
mbi specifikimet e kerkuara ne dt. Ne rast paqartesish cdo operator ekonomik i interesuar gjate
fazes te publikimit te procedures ne SPE pese dita para dates se zhvillimit te procedures mund te
beje kerkese per sqarim mbi cdo paqartesi qe mund te kete mbi DST.”
II.4.3.Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]E konsiderojmë të padrejtë skualifikim nga autoriteti kontrakor për arsyet si më poshtë:
1. Ne DST pika 2.3.5 keshte kerkuar Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese deshmi te
testimeve zyrtare te kryera, leshuar nga institucione te autorizuara ose nga prodhuesi (type test) per
disa nga mallrat objekt prokurimi dhe pikerisht per: OPGË, Percjellesat, Izolatoret, Morsetat
terheqese per percjellesa, Morsetat mbajtese per percjellesat dhe 2.3.6 Operatori ekonomik
ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit/ve ne gjuhen angleze, pjeset qe i perkasin te
dhenave teknike per artikujt objekt prokurimi te jene te perkthyera ne gjuhen shqipe. Duke pare qe
ne DST eshte kerkuar: pjeset qe i perkasin te dhenave teknike per artikujt objekt prokurimi te jene
te perkthyera ne gjuhen shqipe dhe nuk eshte kerkuar perkthimi ne gjuhen shqipe per Type Test. 2.
Persa i perket kesaj pike, theksojme qe kompania ”SUZHOU FOUNDATION TOOLS
MANUFACTURER” eshte zoteruesi i kompanise "JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL”
(TOOLSEN) pra eshte e njejta kompani prodhuese. Kjo gje mund te verifikohet duke klikuar ne
linkun: trademarks.justia.com/869/71/tolsen-86971936.html. gjithashtu edhe duke kontaktuar me
kompanine e mesiperme per ta verifikuar. 3. Ne lidhje me kete pike kemi ofertuar Tub presimi per
ACSR 95/15 mm2 D (diametri i jashtem i Aluminit) ofertuar nga Encoal pas presimit eshte 25.98
mm, ndersa i kerkuari eshte 26 mm. Pra teknikisht eshte ne pajtueshmeri me kerkesat teknike
(megjithate duke llogaritur edhe tolerancen -+1.5mm, jemi te bindur se eshte e pershtatshme dhe
perputhet me kerkesat teknike) d (diametri i jashtem i Çelikut) ofertuar nga Encoal pas presimit
eshte 12.12 mm, ndersa i kerkuari eshte 11 mm. Duke llogaritur edhe tolerancen -+1.5mm, atehere
kjo eshte e pershtatshme per diametrin e celikut nga 10.62mm deri ne 13.62mm eshte mese e
pershtatshme dhe perputhet me kerkesat teknike, 11mm). Theksojme qe kompania prodhuese ”ZTT"
eshte kompani e njohur ndekombetarisht per prodhimin e produkteve te kerkuara per TL, duke qene
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se kjo kompani prodhon per tregje te ndryshme nderkombetare te cilat kane kode, standarte dhe
specifika te ndryshme do te ishte e pamundur te paraqiten ne katalogjet e kompanise e gjithe gama
e produkteve me detaje. Kompania prodhuese na ka konfirmuar qe mund te prodhoje produktet e
kerkuara ne kete procedure, sipas detajeve dhe specifikimeve te kerkuara ne DST. Duke pare se ne
katalogun e dorezuarjane paraqitur produkte te njejta me dimensione me te vogla dhe me te medha
se-ato te kerkuara, kompania eshte ne gjendje te prodhoje edhe produktin e kerkuar, i cili perfshihet
ne gamen dimensioneve te produkteve te prodhuara nga kompania. 4. Ne lidhje me kete pike D
(diametri i jashtem i Aluminit) ofertuar nga Encoal eshte 30 mm, ndersa i kerkuari eshte 34 mm.
Gabimisht eshte vendosur vizatimi i pa revizionuar. Ju lutem gjeni bashkelidhur vizatimin e sakte
"JY-150-250 ", ku diametri eshte 35mm. Gjatesia e tubit te presimit ofertuar nga Encoal pas
presimit eshte 510 mm, ndersa i kerkuari eshte 570 mm. Gabimisht eshte vendosur vizatimi i pa
revizionuar. Ju lutem gjeni bashkelidhur vizatimin e sakte "JY-150-250 ”. Vizatimi bashkelidhur e
ka distancen 540 mm. Duke llogaritur edhe tolerancen -+500 per dimensionet me te medha se
30mm, atehere jemi brenda marzhit te lejuar te gabimit sipas standartit, shtoji ketu dhe garancine
qe prodhuesi ofron per garantimin e vlerave mekanike te tubit bashkues. Pra perputhet me kerkesat
teknike. Theksojme qe kompania prodhuese ”ZTT” eshte kompani e njohur nderkombetarisht per
prodhimin e produkteve te kerkuara per TL, duke qene se kjo kompani prodhon per tregje te
ndryshme nderkombetare te cilat kane kode, standarte dhe specifika te ndryshme do te ishte e
pamundur te paraqiten ne katalogjet e kompanise e gjithe gama e produkteve me detaje. Kompania
prodhuese na ka konfirmuar qe mund te prodhoje produktet e kerkuara ne kete procedure, sipas
detajeve dhe specifikimeve te kerkuara ne DST. Duke pare se ne katalogun e dorezuar jane
paraqitur produkte te njejta me dimensione me te vogla dhe me te medha se ato te kerkuara,
kompania eshte ne gjendje te prodhoje edhe produktin e kerkuar, i cili petfshihet ne gamen
dimensioneve te produkteve te prodhuara nga kompania. 5. Ne lidhje me kete pike Distanca B e
kerkuar 14mm, eshte ofertuar 22.5mm. Kjo nuk perben problem teknik, perderisa qendrueshmeria
mekanike e kerkuar arrihet, madje e ben morseten te perdorshme per modele te ndryshme shyllash
me spesor deri ne 22mm. Madje nga eksperiencat tona nder vite me linjat 110kV, pllakat ku kapen
detajet e zinxhireve jane me spesor minimumi 16mm deri ne 22mm. Sipas prodhuesit dhe standartit
nderkombetar per keto lloje morseterishe, eshte e pamundur arritja e forces minimale terheqese
70kN duke perdorur spinotin me diameter 12mm, ndaj ne kemi ofertuar spinotin me diameter
16mm. Gjithashtu, nga eksperiencat tona nder vite me linjat 110kV, vrimat e pllakave ku kapen
detajet e Zinxhireve jane te pershtatshme per spinot me diameter 16-22mm. Thekojme qe kompania
prodhuese "ZTT ” eshte kompani e njohur ndekombetarisht per prodhimin e produkteve te kerkuara
per TL, duke qene se kjo kompani prodhon per tregje te ndryshme nderkombetare te cilat kane
kode, standarte dhe specifika te ndryshme do te ishte e pamundur te paraqiten ne katalogjet e
kompanise e gjithe gama e produkteve me detaje. Kompania prodhuese na ka konfrmuar qe mund te
prodhoje produktet e kerkuara ne kete procedure, sipas detajeve dhe specifikimeve te kerkuara ne
DST. Duke pare se ne katalogun e dorezuar jane paraqitur produkte te njejta me dimensione me te
vogla dhe me te medha se ato te kerkuara, kompania eshte ne gjendje te prodhoje edhe produktin e
kerkuar, i cili perfshihet ne gamen dimensioneve te produkteve te prodhuara nga kompania. [...]”
II.5.Në datën 16.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar BOE “RA-MI Kompani” sh.p.k. & “Vesa 2014” sh.p.k për skualifikimin e
ofertës së tij, në proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
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II.5.1. Lidhur me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k, KPP vëren se:
Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve me
shkrim të operatorit ekonomik ankimues “Vesa 2014” sh.p.k, ky i fundit pretendon se në datën
22.05.2018, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit kundërshton vendimin
e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës së BOE “RA-MI Kompani”
sh.p.k. & “Vesa 2014” sh.p.k, ankim i cili referuar shkresës nr.3829/2 protokolli datë 30.05.2018 të
autoritetit kontraktor, është pranuar nga ana e këtij të fundit në datën 24.05.2018.
II.5.2.Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve
me shkrim të operatorit ekonomik ankimues si edhe dokumentacionit dorëzuar nga ky i fundit pjesë
e ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se është dorëzuar gjithashtu edhe akti
administrativ nr.3829/2 protokolli datë 30.05.2018, trajtim i ankesës së autoritetit kontraktor, në të
cilin konstatohet se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, ngritur pranë këtij të fundit, nuk ka
pranuar ankesën e ankimuesit.
II.5.3.Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.6.Në datën 19.06.2018, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.A-DP-SP-4372/1prot., datë
19.06.2018, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dhe kërkesave të operatorëve ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Encoal” sh.p.k, mbi skualifikimin e ofertës së
tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “[…]1. Test raportet jane te pa
perkthyera ne gjuhen shqipe ashtu sic eshte gjuha e dokumentave te tenderit.[…]”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.Në shtojcën nr. 9, pika 2.3.5 “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese deshmi te testimeve zyrtare te kryera, leshuar nga
institucione te autorizuara ose nga prodhuesi (type test) per disa nga mallrat objekt prokurimi dhe
pikerisht per: OPGË, Percellesat, Izolatoret, Morsetat terheqese per percjellesa, Morsetat
mbajtese per percjellesat”
III.1.2.Në nenin 46, 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.” Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti
6

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.”
III.1.3. Në nenin 14 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht: “Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë
monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”. Ndërsa në dokumentat e tenderit, Seksioni IV
Procedura, pika 4.6 është përcaktuar shprehimisht: 4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose
kërkesave për pjesëmarrje: Shqip x Anglisht Tjetër _______________
III.1.4.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, në mënyrë
elektronike, nëpërmjet Sistemit të Prokurimeve Elektronike, KPP konstaton se, në përmbushje të
kritereve të vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit objekt shqyrtimi operatori
ekonomik ankimues ka paraqitur një sërë testraportesh për mallrat që oferton, të cilat rezultojnë të
jenë, në gjuhë të huaj dhe të pashoqëruara me përkthim të noterizuar, duke e bërë të pamundur
identifikimin e rezultateve të testimit në përmbushje të standarteve dhe kritereve të vecanta të
kualifikimit sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Përcaktimi i bërë
në dokumentat e tenderit, si në seksionin IV, ashtu edhe në Shtojcën 9 Kriteret e përgjithshme të
kualifikimit, aq më tepër në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përkufizuar qartë që gjuha e përdorur është gjuha shqipe dhe
rrjedhimisht çdo dokument i paraqitur në gjuhë të huaj duhet të jetë në gjuhën shqipe, ose i
përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe, përcaktim ky që vlen për çdo dokument të paraqitur në
këtë procedurë prokurimi. Sqarojmë se përkufizimi ligjor i mësipërm është gjithpërfshirës, pra për
të gjithë dokumentacionin përkatës që paraqitet në këtë procedurë prokurimi. Vlen të theksohet se,
operatori ekonomik ankimues i ngre pretendimet mbi një përcaktim të autoritetit kontraktor në një
tjetër kriter (2.3.6), përcaktim i cili nuk është bërë në kriterin 2.3.5 nga ky i fundit.
III.1.5. Në kushtet kur, në dokumentat e tenderit të hartuara e të miratuara nga Agjencia e
Prokurimit Publik, e konkretisht në kriteret e përgjithshme, të cilat janë detyrimisht për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë, si dhe detyrimisht për të mos u ndryshuar nga autoriteti
kontraktor gjatë hartimit të dokumentave të tenderit, është përcaktuar qartë e saktë që “Nëse gjuha e
përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me
një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, si edhe gjuha e përdorur është përcaktuar ”Gjuha
Shqipe”, atëherë i gjithë dokumentacioni i paraqitur në procedurën e prokurimit duhet të jetë në
gjuhën shqipe ose i përkthyer i noterizuar në gjuhën shqipe, përcaktim ky gjithpërfshirës që i përket
çdo lloj dokumentacioni që do të paraqitet në këtë procedurë prokurimi nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës. Referuar seksionit II të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë”
ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e ankimuesit nuk
janë përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në këto dokumenta, pasi
ankimuesi është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor,
të paraqesë çdo dokumentacion që përmban të dhëna dhe elementë që janë gjykuar të nevojshëm
dhe të domosdoshëm nga ana e këtij të fundit.
Sa më sipër, pretednimi i operatorit ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k. nuk qëndron.
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III.2.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “2. Nuk ka certifikate ISO
9001 per prodhuesin Toolsen. Certifikata ISO e paraqitur, eshte ne emer te kompanise "SUZHOU
FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER” dhe jo ne emrin e prodhuesit "JIANGSU UNIVERSAL
INDUSTRIAL"”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1.Në shtojcën nr. 9, pika 2.3.3 “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te
cilesise se prodhuesit / prodhuesve te jete sipas standartit ISO 9001:2008”
III.2.2.Në nenin 46, 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.” 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.”
III.2.3. Në nenin 30 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se ““1. Autoriteti kontraktor, për të
vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund
t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë
akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u
referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” 2.Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.”
III.2.4.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, në mënyrë
elektronike, nëpërmjet Sistemit të Prokurimeve Elektronike, KPP konstaton se operatori ekonomik,
për disa prej mallrave objekt prokurimi (vegla), operatori ekonomik ka paraqitur autorizim
distributori nga shoqëria “Cobalt” sh.p.k, i cili vërteton me anë të dokumentacionit që është
distributor zyrtar për Shqipërinë i produkteve Metabo dhe Toolsen. Për të vërtetuar të drejtën e
distribucionit për produktet që do të ofertohen, ne SPE janë paraqitur vërtetim bashkëpunimi
ndërmjet kompanisë prodhuese “Metabo” GmbH dhe shoqërisë “Cobalt” sh.p.k për produktet
Metabo dhe vërtetim bashkëpunimi ndërmjet kompanisë prodhuese “Jiangsu Universal Industrial
CO.LTD” dhe shoqërisë “Cobalt sh.p.k”, për produktet Toolsen.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues, në përmbushje të kriterit
2.3.3 ndër të tjera duhet të paraqiste certifikatën ISO 9001:2008 të kompanive prodhuese “Metabo”
GmbH për produktet e ofertuara Metabo dhe “Jiangsu Universal Industrial” CO.LTD për produktet
e ofertuara Toolsen. Në rastin konkret, operatori ekonomik ka paraqitur certifikatat ISO 9001:2008
të kompanive prodhuese “Metabo” GmbH dhe “Suzhou Foundation Tools Manufacturer”.
Komisioni gjykon se, operatori ekonomik ankimues ndodhet në kushtet e mosdorëzimit të
certifikatës ISO 9001:2008 të prodhuesit për mallrat Toolsen të ofruara prej tij, pasi nuk është
paraqitur certifikatë e prodhuesit të deklaruar të këtyre mallrave “Jiangsu Universal Industrial”
CO.LTD, por është paraqitur certifikatë ISO 9001:2008 e kompanisë “Suzhou Foundation Tools
Manufacturer”. Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Persa i perket kesaj pike, theksojme qe
kompania ”SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER” eshte zoteruesi i kompanise
"JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL” (TOOLSEN) pra eshte e njejta kompani prodhuese. Kjo
gje mund te verifikohet duke klikuar ne linkun: trademarks.justia.com/869/71/tolsen86971936.html. gjithashtu edhe duke kontaktuar me kompanine e mesiperme per ta verifikuar”, nuk
qëndron, pasi ka qenë barrë operatorit ekonomik pjesëmarrës të vërtetojë me dokumentacion lidhjen
midis kompanive “Suzhou Foundation Tools Manufacturer” dhe “Jiangsu Universal Industrial”.
Komisioni thekson se 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. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në këto kushte, KPP gjykon se operatori
ekonomik ankimues ndodhet në kushtet e mospërmbushjes të kriterit të vendosur nga autoriteti
kontraktor në shtojcën nr. 9, pika 2.3.3 “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues ”Encoal” sh.p.k., nuk qëndron.
III.3.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Encoal” sh.p.k. për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë pasi operatori ekonomik
ankimues nuk përmbush disa kritere të veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas
arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës
ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
III.4.Lidhur me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues ”Vesa 2014” sh.p.k., KPP
vëren se :
III.4.1.Në datën 03.04.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje materiale, aparate dhe pajisje për kontrollin
dhe mirëmbajtjen e linjave të transmetimit gjatë vitit 2018”, me nr. REF-60097-03-30-2018, me
fond limit 69,352,192 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.05.2018, nga autoriteti kontraktor
Operatori i Sistemit të Transmetimit.
III.4.2 Në datën 02.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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III.4.3. Në datën 16.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar BOE “RA-MI Kompani” sh.p.k. & “Vesa 2014” sh.p.k për skualifikimin e
ofertës së tij, në proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
III.4.4.Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues “Vesa 2014” sh.p.k., ky i fundit
pretendon se në datën 22.05.2018, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit
kundërshton vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës së BOE
“RA-MI Kompani” sh.p.k. & “Vesa 2014” sh.p.k, ankim i cili referuar shkresës nr.3829/2 protokolli
datë 30.05.2018 të autoritetit kontraktor, është pranuar nga ana e këtij të fundit në datën 24.05.2018.
III.4.5. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues si edhe dokumentacionit dorëzuar nga
ky i fundit pjesë e ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se është dorëzuar
gjithashtu edhe akti administrativ nr.3829/2 protokolli datë 30.05.2018, trajtim i ankesës së
autoritetit kontraktor, në të cilin konstatohet se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, ngritur pranë
këtij të fundit, nuk ka pranuar ankesën e ankimuesit.
III.4.6.Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
III.4.7. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar: “Çdo person që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim
i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
“Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të
arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se
në ditën vijuese të punës”. Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti
kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e
refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
III.4.8.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
konstatohet se ankesa e operatorit ekonomik ankimues “Vesa 2014” sh.p.k., është dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor në datë 24.05.2018, referuar aktit administrativ nr.3829/2 protokolli datë
30.05.2018, trajtim i ankesës së autoritetit kontraktor administruar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, nga ana e operatorit ekonomik ankimues, me anë të ankesës të paraqitur pranë KPP
protokolluar datë 04.06.2018. Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik të ndryshuar”, parashikohet se ankimi administrativ pranë Autoritetit Kontraktor dorëzohet
me shkrim brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet
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të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji. Në interpretimin gjuhësor të
dispozitës së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë Autoritetit Kontraktor nis ditën e
nesërme të punës pas marrjes dijeni për shkeljen e pretenduar. Në rastin konkret, Komsioni i
Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues nuk e ka ezuaruar ankimin
administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 2 të L.P.P.së, pasi ankimi i dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, nga operatorit ekonomik ankimues më datë
24.05.2018 është dorëzuar jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis, pasi referuar parashikimeve
të sipërcituara, llogaritja e afatit për ankim pranë autoritetit kontraktor nis nga dita e nesërme e
punës, kur operatori ekonomik ankimues është njoftuar nga autoriteti kontraktor mbi vlerësimin nga
ky i fundit dhe përfundon ditën e shtatë. Në rastin konkret, afati maksimal i paraqitjes së ankimit
pranë autoritetit kontraktor nga ana e operatorit ekonomik ankimues është datë 23.05.2018. Për këtë
arsye, ankesa e paraqitur prej këtij të fundit është pas përfundimit të afatit të parashikuar nga neni
63 pika 2 të L.P.P.-së, duke mos u legjitimuar ratione temporis në dorëzimin e ankesës pranë K.P.P.
Në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i RSh” parashikohet se
“Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e
provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të
vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”.
Sa më sipër, KPP gjykon se nuk mjafton vetëm pohimi i operatorit ekonomik ankimues për të
vërtetuar datën e dorëzimit të ankimit pranë autoritetit kontraktor, por operatori ekonomik ankimues
duhet të kishte paraqitur prova fizike për të vërtetuar pohimin e tij. KPP konstaton se nuk ka provë
tjetër për tu referuar mbi dorëzimin e ankesës pranë autoritetit kontraktor nga operatori ekonomik
ankimues, përveç shkresës së autoritetit kontraktor mbi shqyrtimin e ankesës ku përcaktohet se
ankesa është protokolluar në datën 24.05.2018, dhe për këtë arsye përllogaritjen e afateve, KPP e
bën duke filluar nga data e protokollimit që përcakton akti i autoritetit kontraktor mbi shqyrtimin e
ankesës
III.4.9.Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues “Vesa 2014” sh.p.k., nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve
ligjore të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të
ankesës” që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
ndaj dhe përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për
shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit. Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e
tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i
ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e
procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex
specialis mbi lëndën.
III.4.10. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të
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vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.

Për sa 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik ”Encoal” sh.p.k, për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje materiale, aparate dhe pajisje për kontrollin dhe
mirëmbajtjen e linjave të transmetimit gjatë vitit 2018”, me nr. REF-60097-03-30-2018, me
fond limit 69,352,192 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.05.2018, nga autoriteti
kontraktor Operatori i Sistemit të Transmetimit.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Vesa 2014” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të
sipërcituar.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1052 protokolli Datë 04.06.2018; Nr. 1055 protokolli Datë 04.06.2018;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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