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KËSHILLI I MINISTRAVE
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Nr.581/3 prot

Tiranë, më 31.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “AgimiB” sh.p.k
Rruga e Durrësit, P.85/1/1

TIRANË
Postës Shqiptare sh.a
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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.

Në datën 12.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 581 prot.,
datë 10.05.2013, të operatorit ekonomik “AgimiB” sh.p.k, me seli në Tiranë, për procedurën
e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje makina numërimi e kontrolli
kartmonedhash”, me fond limit 11.016.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 17.04.2013
nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
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
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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 Operatori ekonomik 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
 Në datën 25.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur” me objekt:
“Blerje makina numërimi e kontrolli kartmonedhash”, me fond limit 11.016.000 lekë
(pa T.V.SH).
 Në datën 17.04.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur çmimet e ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:



1. “AgimiB” sh.p.k.

me ofertë 6.065.600 lekë, refuzuar.

2. “A&A Security Survey” sh.p.k.

me ofertë 10.877.280 lekë, pranuar.

Në datën 23.04.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe ofertuesin e
skualifikuar. Operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k është skualifikuar me argumentin
se:
1. Nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 14001:2004 për makinat që ofertohen.
2. Nuk ka paraqitur CV-në e subjektit ofertues dhe të stafit kryesor përgjegjës për
realizimin e kontratës.



Në datën 29.04.2013 operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:

1. Kundërshtohen arsyet e skualifikimit të tij:
a. Mungesa e Çertifikatën ISO 14001:2004 për makinat që ofertohen.
b.

Mungesa e CV-së të subjektit ofertues dhe të stafit kryesor përgjegjës për
realizimin e kontratës.

2. Kërkesa për Certifikatën ISO 140001:2004 është kriter i panevojshëm dhe bashkë me
specifikimet teknike, janë vendosur për të favorizuar ofertues të vecantë.
3. Nga ana e autoritetit kontraktor nuk është zbatuar rregullorja e Bankës së Shqipërisë
nr.15 e datës 15 Mars 2013 dhe hyrë në fuqi më 31 Mars 2013.
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4. Produkti i ofertuar nga operatori ekonomik i kualifikuar, nuk është e certifikuar nga
Banka Qendrore Evropiane.
5. Nga ana e autoritetit kontraktor ka rrjedhur informacion që përbën shkeljen e
detyrimit të sekretit, të moskomunikimit dhe të konfidencialitetit të të dhënave pasi,
sipas tij, përfaqësuesi i shoqërisë fituese ka kontaktuar me prodhuesin e shoqërisë
ankuese me email të rremë për t’i kërkuar manualin teknik të makinës, me të cilën
mori pjesë në tender ky i fundit.


Në datën 02.05.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“AgimiB” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.



Në datën 10.05.2013 operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit, sipas të cilës operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k
nuk ka paraqitur Certifikatë ISO 14001:2004, rezulton se në “Kriteret e vecanta për
kualifikim”, pika 2:3:6, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Të paraqitet Certifikatë ISO prodhuesi 9001:2008 dhe 14001:2004 për mallin që ofertohet.”
Operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k ka paraqitur Certifikatë ISO 9001-2008, por në ofertën
e tij mungon Certifikata ISO 14001:2004.
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.” Ndërsa në pikën 2 të kësaj
dispozite përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose ofertuesit me
standartet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menazhimin e mjedisit.”
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, gjykon se operatori ekonomik
“AgimiB” sh.p.k nuk përmbush kriterin mbi paraqitjen e Certifikatës ISO 14001:2004,
përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “AgimiB” sh.p.k., nuk qëndron.
Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik “AgimiB” sh.p.k, rezulton se
në pikën 2.3.7 të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar të paraqitet si më poshtë:
“CV-në e subjektit ofertues dhe e stafit kryesor përgjegjës për realizimin e kontratës.”
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Në përgjigje të kërkesës së autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur
historikun e aktivitetit të “AgimiB” sh.p.k dhe përvojën e tij në sektorin bankar, duke mos
dhënë informacion për stafin përgjegjës për realizimin e kontratës.
Në nenin 53/3 të LPP-së parashikohet 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...”
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Lidhur me pretendimet e parashtruara nga ankimuesi në pikën 2 dhe 3 të ankesës, për
hartimin e dokumentave të tenderit, duke qenë se:
(i)

Në datën 25.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur” me
objekt: “Blerje makina numërimi e kontrolli kartmonedhash”, me fond limit
11.016.000 lekë (pa T.V.SH).

(ii)

Në datën 29.04.2013 operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k ka paraqitur
kundërshtimet e tij pranë autoritetit kontraktor, lidhur me hartimin e dokumentave
të tenderit.

(iii)

Në nenin 63, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Çdo person, që ka ose ka patur interes në
një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.” Ndërsa në pikën 1.1, të kësaj dispozite është përcaktuar:
“Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të
njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe
nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj
vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor, mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.”

Për pasojë, Komisioni i Prokurimti Publik gjykon se kundërshtimet pranë autoritetit
kontraktor, janë kryer në shkelje të afateve ligjore, sic parashikohet në nenin 63 të LPP-së si
më sipër cituar.
Lidhur me pretendimin e parashtruar në pikën 4 të ankesës, rezulton se në pikën 2.3.5 të
kritereve të veçanta për kualifikim, është kërkuar:
« Të paraqitet Deklarata e konformitetit në standartet IEC/EN 60950-2001 për produktet e
ofruara. »
Gjithashtu në Shtojcën 8 « Specifikimet teknike » të dokumentave të tenderit, është kërkuar
që pajisja të jetë certifikuar dhe të plotësojë standartet IEC/EN 60950-1 :2001.
Nga verifikimi i ofertës së Operatorit ekonomik “A&A Security Survey” sh.p.k rezulton se
është paraqitur Deklarata e Konformitetit sipas kërkesës së autoritetit kontraktor. Gjithashtu
është paraqitur Shtojca 5 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, në përputhje
me kërkesat e autoritetit kontraktor dhe Dokumentat Standarde të Tenderit.
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Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Lidhur me pretendimin e pestë të ankimuesit, duke qenë se:
(i)

Në nenin 25 të LPP-së është përcaktuar : « Pa cënuar dispozitat e këtij ligji
mbi detyrimin për botimin e kontratave të prokurimit dhe të informacioneve
për kandidatët dhe ofertuesit, sipas neneve 21 dhe 57 të këtij ligji, autoriteti
kontraktor nuk duhet të bëjë publik informacionet e marra nga operatorët
ekonomikë, të etiketuara si konfidenciale. Ky lloj informacioni përfshin
vecanërisht aspektet teknike, sekretet tregtare dhe informacionet konfidenciale
të ofertave. »

(ii)

Ndërsa në nenin 57 të LPP-së është parashikuar : « Pas hapjes së ofertave, pa
cënuar detyrimet e përcaktuara në nenin 21 të këtij ligji, informacionet për
shqyrtimin, sqarimin, vlerësimin e oferatve dhe rekomandimet për ofertën
fituese nuk u bëhen të njohura ofertuesve ose personave të tjerë, që nuk janë të
angazhuar zyrtarisht në këtë proces, derisa të nënshkruahet kontrata.
Pas hapjes së ofertave dhe deri në shpalljen e ofertës fituese, asnjë ofertues
nuk duhet të bëjë asnjë komunikim të pajustifikuar me autoritetin kontraktor
ose të përpiqet, në cfarëdolloj mënyre, për të ndikuar në shqyrtimin dhe
vlerësimin e ofertave. »

(iii)

Shtojca 4 “Lista e informacionit konfidencial” është pjesë e Dokumentave
Standarde të Tenderit dhe duhet të plotësohet nga operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit, bazuar në legjislacionin e prokurimit
publik.

(iv)

Në ofertën e Operatorit ekonomik “AgimiB” sh.p.k mungon Shtojca 4 “Lista
e informacionit konfidencial”.

Për pasojë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk
ndodhet në kushtet e parashikuara në nenet 25 dhe 57, si më sipër cituar.

Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenin 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,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “AgimiB” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje makina numërimi e
kontrolli kartmonedhash”, me fond limit 11.016.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në
datën 17.04.2013 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
2. Të lejojë autoritetin kontraktor të vazhdojë procedurën e prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Relatorët:

Denis Martopullo
Vilma Kadesha
Lelba Pelinku

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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