REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 902/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Murati-D” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.
REF-52751-10-10-2016 me objekt: “Loti I Bazë e Fortë”,
me fond limit 1,723,333 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn
21.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Ndrëmarrja e
Trajtimit të Studentëve Nr.2 Tiranë.

Ankimues:

“Murati-D” sh.p.k
Rruga e Kavajës, ish Kombinati Ushqimor Godina 1Katëshe.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Ndërmarrjes së Trajtimit të Studentëve Nr.2
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
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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
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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
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 10.10.2016, është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-52751-10-10-2016 me objekt: “Loti I Bazë e
Fortë”, me fond limit 1,723,333 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 21.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Nr.2 Tiranë.
II.2. Në datën 21.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 27.10.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:

2

Bolt
Murati D
Erzeni SH

1,620,000.00
1,445,000.00
1,549,500.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 27.10.2016 operatori ekonomik “Murati-D” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik nuk jane konform specifikimeve teknike te
kerkuara nga autoriteti kontraktor dhe me konkretisht; karrigia e paraqitur nuk eshte ne
ngjyren e kerkuar (eshte ne ngjyre te zeze dhe jo ne ngjyren qershi), etazheri nuk eshte
konform skices se kerkuar, sepse montohet vertikalisht.

II.5. Në datën 31.10.2016 , operatori ekonomik ankimues “Murati-D” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:

-

Ne gjykojmë se KVO ka mbajtur një qëndrim subjektiv dhe jashtë LPP sepse më duket
fare e pavend që ne të skualifikohemi për ngjyrën e kariges ku ajo mund të sillet ashti si e
kërkoni ju dhe kjo rregullohet me lidhjen e kontratës dhe kjo është e pasqyruar edhe në
deklaratën e specifikimeve teknike ku theksohet se shoqëria do të sjellë mallrat në
përputhje të plotë me kërkesat e AK.Pra është një kërkesë që plotësohet plotësisht.

-

Së dyti cështja e etazheut është edhe difekt i specifikimeve teknike ku DST nuk ka
përcaktuar sakt se rafti një kanatësh do të jetë vertikal apo horizontal. Raftit nuk i
mungon asnjë element me raftin horizontal përkundrazi është më komod më i kushtueshëm
pra ka vlerë më të lartë se sa rafti horizontal.Së dyti ai kthehet edhe horizontal vetëm
duhet të vendosen dy mbajtëse në mure dhe ka ndryshim vetëm se ky raft horizontal është i
mbyllur dhe jo i hapur pra më i kompletuar.

-

Së treti ne e kemi dërguar edhe raftin e hapur pak më vonë se momenti i hapjes së
ofertave kjo tregon se ne plotësojmë edhe këtë kërkesë pra AK-ja i ka të dy modelet të
hapur dhe të mbyllur ku për hir të së vërtetës raftet e hapura prodohen shumë rrallë por
kjo është cështja juaj. Përfundimisht ne theksojmë se kemi sjellë dy rafte të mbyllur
vertikal dhe të hapur horizontal . Rafti i mbyllur kthehet edhe në horizontal. Rafti vertikal
është më i kushtueshëm se ai horizontal.

-

Gjithashtu firmat e tjera pjesmmarëse kanë pasur mungesa në paraqitjen e mostrave .

II.6. Në datën 04.11.2016, me shkresën nr.414/7 prot, operatori ekonomik ankimues “Murati-D “
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.7. Në datën 10.11.2016, pala ankimuese “Murati-D” sh.a,ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
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II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.478/1 prot datë 18.11.2016 protokolluar me tonën me nr.2275/2
datë 18.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Murati-D” sh.p.k për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik nuk
jane konform specifikimeve teknike te kerkuara nga autoriteti kontraktor dhe me konkretisht;
karrigia e paraqitur nuk eshte ne ngjyren e kerkuar (eshte ne ngjyre te zeze dhe jo ne ngjyren
qershi), etazheri nuk eshte konform skices se kerkuar sepse montohet vertikalisht”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.1.2. Në Seksionin 1 të dokumentave standarte të tenderit “Hartimi i ofertës” parashikohet
shprehimisht:
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.
III.1.3. Në nenin 27 pika 6 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet shprehimisht se:
Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
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kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimit;
III.1.4. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik, të dokumentave të
tenderit të procedurës objekt ankimimi, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
b. Operatoret ekonomik duhet te paraqesin mostra per mallrat objekt prokurimi
Nr.

Emertimi

Njesia

Sasia

1

Dollap druri 1 –kanat

Cope

1

2

Dollap druri 3 –kanat

Cope

1

3

Etazher

Cope

1

4

Karrige

Cope

1




Artikujt e mësipërm duhet të shoqërohen me etiketë në të cilën të identifikohet emri i
Operatorit Ekonomik.
Mostrat do tu kthehen mbrapsht operatorëve ekonomikë me kërkesë të tyre pas lidhjes së
kontratës me operatorin fitues.

III.1.5. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:

EMRI I
MATERIALIT

NJËSIA

SASIA

DOLLAP
DRURI

COPË

100

Materialet Melamin i melanuar 18mm me përmasa
220x45x60 cm e skicës. Dollapi të jetë i ndarë në dy
pjesë, ku pjesa e poshtme të jetë një ndarje (tip raft)
dhe të dy pjesët të bashkohen në vendin ku montohen,
varësja e rrobave do të jetë tubo e nikeluar, kanatat do
të jenë me PVC 2mm anësore si dhe dorezat e kanatave
duhet të jenë material metalik. Dollapi të jetë me këmbë
metalike, të rrumbullakëta, me përmasa: lartësia së
bashku me tako plastike duhet të jetë 10 cm.

COPË

40

Dollap druri Melamin 18mm me tre kanata, me ndarje
të brendshme, me përmasa 220x60x135, doreza
metalike. Dollapi të jetë me këmbë metalike, të
rrumbullakëta, me përmasa: lartësia së bashku me tako
plastike duhet të jetë 10 cm.

1-KANAT

DOLLAP
DRURI
3- KANAT

SPECIFIKIMET TEKNIKE

5

ETAZHIER

COP Ë

50

Material Melamin e melaminuar 18 mm, me dy Kanata,
përmasa të jetë 175x50x35. Kanatat me PVC 2 mm,
sipas skicës.

KARRIGE

COP Ë

50

Karrige prej druri Ahu, këmbët të jenë me përmasa
4.5x4.5 cm. Lagështia e drurit të jetë deri në 12%.
Shtresa (ndenjësja) të jetë kompesatë e presuar 8 mm,
me sfungjer 40 mm e veshur me damask, karrigia të jetë
brenda standartit.

Ngjyra për të gjitha materialet e kërkuara të jetë uniforme “Qershi”.
III.1.6. Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të
dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat
e tenderit, të tilla si mostra të mallit apo kataloge teknikë kur e gjykon të arsyeshme në mënyrë që
të gjykojë mbi përputhshmërinë e specifikimeve teknike me produktet e ofruara.
Sa më sipër Komisioni konstaton se në kriterin e vecantë të kualifikimit autoriteti kontraktor ka
kërkuar të paraqiten nga operatorët ekonomikë në ditën e hapjes së ofertave mostrat e produkteve
objekt prokurimi duke përcaktuar elementë të tillë si materiali i produkteve , forma, përmasat etj.
Përkatësisht për artikullin Karrige është kërkuar përmbushja e specifikimeve teknike të tilla si:
Karrige prej druri Ahu, këmbët të jenë me përmasa 4.5x4.5 cm. Lagështia e drurit të jetë deri në
12%. Shtresa (ndenjësja) të jetë kompesatë e presuar 8 mm, me sfungjer 40 mm e veshur me
damask, karrigia të jetë brenda standartit ndërsa për etzherin është përcaktuar: Material Melamin
e melaminuar 18 mm, me dy Kanata, përmasa të jetë 175x50x35. Kanatat me PVC 2 mm, sipas
skicës. Ngjyra për të gjitha materialet e kërkuara të jetë uniforme “Qershi”.
Në rastin konkret Komisioni konstaton se se në ditën e hapjes së ofertave operatori ekonomik
ankimues ka dorëzuar mostrat e kërkuara për produktet objekt prokurimi.
Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se karigia e paraqitur si mostër është me ngjyrë të
zezë dhe jo qershi apo akoma më tej etazheri është paraqitur vertikal dhe jo horizontal sipas
skicës së publikuar në dokumentat e tenderit, Komisioni gjykon se mospërputhje të kësaj natyre
konsiderohen devijime të vogla të cilat mund të korigjohen nga ankimuesi në faza të mëtejshme
të procedurës së prokurimit e konkretisht në momentin e dorëzimit përfundimtar të mallrave
objekt prokurimi pas lidhjes së kontratës. Në nenin 53, pika 4 të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar parashikohet se: Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të
vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë
thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit,
si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.”
Mostra, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse
një operator ekonomik ka kapacitete për të prodhuar produktin e kërkuar nga autoriteti
kontraktor. Komisioni gjykon se operatori ekonomik është i aftë të prodhojë produktet e kërkuara
nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu ai konfirmon se është në gjendje të prodhojë produkte sic
është kërkuar nga autoriteti kontraktor në specifikimet teknike të dokumentave të tenderit duke
dhënë garanci për autoritetin kontraktor ne përmbushjen me sukses të objektit të prokuruar.
III.1.7. 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
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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
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.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Murati D” sh.p.k qëndron.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-52751-10-10-2016 me objekt: “Loti I
Bazë e Fortë”, me fond limit 1,723,333 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 21.10.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ndrëmarrja e Trajtimit të Studentëve Nr.2 Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Murati D” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtë operator.
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 “Murati D” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2275 Protokolli; Datë 10.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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