KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 531/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.09.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k &
“PASTRIME SILVIO” sh.p.k), nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim”, me objekt “Shërbim i evadimit të mbetjeve të rrezikshme”, me
fond limit 1.500.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 11.08.2014, nga
autoriteti kontraktor Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldinë”.

Ankimues:

“EUROTEAM” sh.p.k
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k)
Adresa: Tufinë, Komuna Dajt
Tiranë

Palë e ankimuar:

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldinë”
Adresa: Bulevardi “Zog I”-rë
Tiranë
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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.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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes z. Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

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, i cili e ka
refuzuar atë dhe në vijim, operatori ka paraqitur ankesë pjesërisht 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.
I.3. Operatori ekonomik 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 30.07.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
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“Shërbim i evadimit të mbetjeve të rrezikshme”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 11.08.2014, nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar Obstetrik
Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.
II.2. Në datën 11.08.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë
“EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k
2. “MEDI-TEL” sh.p.k

750.000 lekë skualifikuar
1.200.000 lekë kualifikuar

II.3. Në datën 20.08.2014 operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k), është njoftuar
elektronikisht për skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsye se:
(i)

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k &“PASTRIME SILVIO” sh.p.k
nuk kanë realizuar kërkesën e paraqitjes së “…kopjeve të vërtetuara të bilanceve për tre
vitet e fundit, të konfirmuara dhe të miratuara nga autoritetet përkatëse, ku për sejcilin
vit duhet të ketë një xhiro me vlerë jo më pak se vlera e përllogaritur e fondit limit.”
Bilancet e tre viteve të fundit janë paraqitur vetëm me vulën e operatorit ekonomik
“EUROTEAM” sh.p.k dhe nuk janë të konfirmuara dhe të miratuara nga autoritetet
përkatëse.

(ii)

Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentin që
vërteton se “Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës
profesionalë ose tregtarë të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar
personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit
mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.”

(iii)

Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentin:
“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.”

II.4. Në datën 27.08.2014 operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Nuk jemi dakort me arsyen e skualifikimit për mosparaqitje të kopjeve të vërtetuara të
bilanceve pasi subjektet “EUROTEAM” sh.p.k dhe “PASTRIME SILVIO” sh.p.k kanë
paraqitur pasqyrat financiare (bilanceve), për tre vitet e fundit 2011, 2012 dhe 2013 (fakt
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i cili vërtetohet nga shtojcat bashkëlidhur kësaj ankese), duke përmbushur në këtë
mënyrë kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor.
(ii)

Nuk jemi dakort me arsyen e skualifikimit për mosparaqitje të ekstraktit të QKR-së, pasi
ne kemi paraqitur një kopje të ekstraktit të shoqërisë “EUROTEAM” sh.p.k (duke qenë se
ky i fundit konkuroi në këtë procedurë si kryesues i bashkimit të operatorëve ekonomikë,
paraqitja e ekstraktit të shoqërisë “PASTRIME SILVIO” sh.p.k, nuk u konsiderua e
nevojshme). Për më tepër, në bazë të parimeve të përgjithshme proceduriale nga ana e
autoriteti kontraktor duhej të na ishte dhënë e drejta për ta ndrequr mungesën e këtij
dokumentacioni sekondar dhe të mos merrej një vendim i tillë arbitrar, sidomos po të
merret në konsideratë fakti që ky bashkim operatorësh ka paraqitur një ofertë kaq të
leverdisshme në krahasim me ofertën tjetër të paraqitur nga konkurrenti tjetër i
kualifikuar: 750.000 lekë (pa TVSH) ndaj 1.200.000 lekë (pa TVSH).

(iii)

I njëjti arsyetim vlen edhe për arsyen e tretë të skualifikimit “deklaratën gjyqësore”.
Nga ana e operatorit “PASTRIME SILVIO” sh.p.k, i cili konkuroi në këtë procedurë si
operator dytësor, nuk u konsiderua e nevojshme (duke qenë se operatori kryesor në këtë
bashkim, pra “EUROTEAM” sh.p.k e kishte paraqitur pa asnjë rezervë këtë dokument).

II.5. Në datën 28.08.2014 (zarfi postar mban datën 29.08.2014), autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, pasi:
(i)

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO”
sh.p.k nuk kanë realizuar kërkesën e paraqitjes së “…kopjeve të vërtetuara të bilanceve
për tre vitet e fundit, të konfirmuara dhe të miratuara nga autoritetet përkatëse, ku për
sejcilin vit duhet të ketë një xhiro me vlerë jo më pak se vlera e përllogaritur e fondit
limit.”
Bilancet e tre viteve të fundit janë paraqitur vetëm me vulën e operatorit ekonomik
“EUROTEAM” sh.p.k dhe nuk janë të konfirmuara dhe të miratuara nga autoritetet
përkatëse.

(ii)

Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentin që
vërteton se “Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës
profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar
personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit
mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.”

(iii)

Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentin:
“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.”

(iv)

Përpos arsyeve të sqaruara më lart, ankesa juaj është paraqitur tej afateve ligjore.
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II.6. Në datë 08.09.2014 operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën krahas kërkesës për kualifikimin e tij, kërkon
gjithashtu edhe “...verifikimin e dokumentave të paraqitura nga operatori “MEDI-TEL” sh.p.k
të cilat mund të mos jenë sipas kritereve të kërkuara nga autoriteti kontraktor.”
Gjithashtu, në ankesë drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik operatori ekonomik
“EUROTEAM” sh.p.k ka evidentuar edhe vërejtje të tjera, lidhur me një procedurë paraprake
prokurimi (me të njëjtin objekt si me procedurën në fjalë), vërëjtje të cilat nuk i ka parashtruar në
ankesën drejtuar autoriteti kontraktor.
II.7. Në datë 12.09.2014, me shkresën nr. 847/2 prot., datë 12.09.2014, me objekt:
“Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor, lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k),
për arsyen e skualifikimit sipas të cilës “Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk
ka paraqitur dokumentin: “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.”, Komisioni vëren se:
(i) Në dokumentat e tenderit, Shtojca 6, është kërkuar: “Kandidati/Ofertuesi duhet të
dorëzojë: Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) nuk është në proces falimentimi,
(statusi aktiv), b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të
LPP, c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me
aktivitetin e profesional.
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të
Dhënat e Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra
Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. Extra
“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”.
(ii) Sikurse konfirmon vetë operatori ekonomik ankimues në ankesat e depozituara pranë
autoritetit kontraktor dhe KPP-së, por edhe nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik
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të prokurimeve, rezulton që në përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik
“PASTRIME SILVIO” sh.p.k nuk ka paraqitur Shtojcën Extra “Deklaratë mbi Gjendjen
Gjyqësore”, të përcaktuar në dokumentat e tenderit (është paraqitur vetëm deklarata e
lëshuar nga “EUROTEAM” sh.p.k).
(iii) Në dokumentat e tenderit, Shtojca 6 “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit”,
paragrafi i fundit, përcaktohet shprehimisht: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë
origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të
dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim”.
Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë
nuk plotëson kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson gjithashtu se autoriteti kontraktor nuk ka qenë në
kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar, pasi nga ana e operatorit ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k i cili është një
nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e prokurimit,
nuk është dorëzuar apo paraqitur asnjë lloj dokumentacioni alternativ (si p.sh. vërtetim nga
prokuroria, vërtetim nga gjykata), mbi bazën e të cilit të krijohej e njëjta bindje që do të
krijohej me vetëdeklarimin.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k,
duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje në thelb me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve para hapjes së ofertave. Në rastin konkret, sejcili prej anëtarëve të grupit duhej
të kishte paraqitur Shtojcën Nr. Extra “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”, duke vepruar në
përputhje me kapitullin VII, pika 2 (“Bashkimi i operatorëve ekonomikë”), gërma “c”, të
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i
ndryshuar, ku përcaktohet shprehimisht që “Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat
ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit.”
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME SILVIO” sh.p.k),
nuk qëndron.
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III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që është pretendimi i
cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që bashkimi i operatorëve ekonomikë që
kjo shoqëri përfaqëson të mbetet i skualifikuar 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, 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, me shumicë votash,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “EUROTEAM” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “EUROTEAM” sh.p.k & “PASTRIME
SILVIO” sh.p.k), për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Shërbim
i evadimit të mbetjeve të rrezikshme”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 11.08.2014, nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldinë”.
2. Autoriteti kontraktor Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”,
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.1527 Protokolli,
Datë 08.09.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi: F.Alimehmeti
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