KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 945/2016
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 09.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-57060-11-08-2016
me objekt: “Pjesë këmbimi, goma, bateri”, me fond limit
2,167,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 23.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Vendore e Policisë Durrës.

Ankimues:

“Alstezo” sh.p.k
Lagjia “Kryengritja e Fierit”, Rruga “Aulona” Fier

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.

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.
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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,
Vëren:
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
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 09.11.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-57060-11-08-2016 me objekt: “Pjesë
këmbimi, goma, bateri”, me fond limit 2,167,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 23.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.
II.2. Në datën 11.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Alstezo” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit si më poshtë:
-

Në shtojcën 7 lidhur me kushtet e kërkuara për cilësinë dhe garancinë e mallrave në
kriteret e vecanta të kualifikimit kemi pretendimin si vijon: AK kërkon garanci dhe cilësi
për materialet pjesë këmbimi objekt i këtij prokurimi por nuk kërkon asnjë lloj certifikate
kualifikimi për këtë qëllim të cilat lëshohen nga institucionet përkatëse të licensuara
zyrtarisht dhe e vërtetojnë që prodhuesi /tregëtuesi është i certifikuar për sa i përket
cilësisë dhe qualitetit të prodhimit/tregëtimit të mallrave objekt prokurimi
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-

Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” shuma e vlerave të artikujve të kërkuara nga AK
është me vlerën shumë më të madhe se vlera e fondit limit të parashikuar (pa tvsh). Sa
më sipër nga ana e autoritetit kontraktor duhet të bëhet një studim i saktë i cmimeve të
tregut duke marrë oferta reale (jo fiktive) nga operatorë serizoë që ushtrojnë aktivitet
me procedurën e prokurimit.Këtë gjë e vërteton edhe fakti që herën e parë më datë
08.11.2016 kjo procedurë dështoi për shkak të mospjesmarrjes së operatorëve
ekonomikë si rezultat i mospërputhjes së fondit limit me sasinë e pjesëve të këmbimit të
kërkuara në DT.

II.3. Me shkresën nr.10604 prot datë 18.11.2016 ankimuesi është vënë në dijeni lidhur me
refuzimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 24.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se më datë 24.11.2016
autorittei kontraktor ka anuluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.6. Nëpërmjet shkresës me nr.11406 prot., datë 05.12.2016, protokolluar me tonën me
nr.2358/2 prot., datë 05.12.2016 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 operatorit ekonomik ankimues se “Në shtojcën 7 lidhur me
kushtet e kërkuara për cilësinë dhe garancinë e mallrave në kriteret e vecanta të kualifikimit
kemi pretendimin si vijon: AK kërkon garanci dhe cilësi për materialet pjesë këmbimi objekt i
këtij prokurimi por nuk kërkon asnjë lloj certifikate kualifikimi për këtë qëllim të cilat lëshohen
nga institucionet përkatëse të licensuara zyrtarisht dhe e vërtetojnë që prodhuesi /tregëtuesi
është i certifikuar për sa i përket cilësisë dhe qualitetit të prodhimit/tregëtimit të mallrave objekt
prokurimi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika c dhe d
është kërkuar:
Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit / prodhuesve apo
distributorit ne te cilin te perfshihen te dhena teknike per artikujt objekt i ketij prokurimi. Ne
tabelat e Artikujve/mallrave te paraqitura nga Autoriteti Kontraktor ne Shtojcen 9 (Specifikimet
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teknike) ne DT, kerkohet te plotesohet nga ofertuesi sakte per çdo artikull emri i kompanise
prodhuese, emertimin e katalogut te artikullit/ produktit , nr. i faqes se ketij katalogu si dhe
kodin original te pjeses se kembimit Kerkohet gjithashtu te plotesohen skemat origjinale te
montimit te pjeseve te kembimit per te gjithe artikujt e kerkuar ne Shtojcen 1 te DT, konform
Specifikimeve teknike te paraqitura ne Shtojcen 9 te DT.
III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:










Tabelat e artikujve/mallrave te kerkuar te paraqitura me siper duhet te plotesohen
rigorozisht nga Ofertuesi per te gjithe zerat e pjeseve te kembimit qe kerkohen ne keto
tabela.
Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizimin e prodhuesit/ve ose
distributoreve me te cilet bashkepunon per te gjithe artikujt/mallrat objekt i ketij
prokurimi. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit/ve distributoreve
si: telefon, fax, e-mail,ëebsite kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi
nga ana e tij.
Garancia e pjeseve te kembimit te jete jo me pak se 3 (tre) muaj nga momenti i venies ne
pune te tyre. Çertifikata e garancisë së pjeseve te kembimit të jetë e plotësuar dhe të
shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.
Shoqeria kontraktuese mban pergjegjesi per çdo difekt ose mosperputhje te pjeseve edhe
kur defekti ose mosperputhja shfaqet gjate proçesit te riparimit.
Shoqeria kontraktuese, pas marrjes së njoftimit për çdo defekt ose mosperputhje duhet te
zevendesoje mallin ose pjesen menjehere dhe falas (pa kosto financiare).
Te gjitha pjeset e kembimit te jene te ambalazhuara ne kuti kartoni apo veshje plastike si
dhe te kene percaktim te mire ne etikete per llojin dhe marken e tyre.

III.1.3. Në nenin 27“Kontrata e mallrave”, pika 3 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se:
3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të
kontratës.
Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit kontraktor të
përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura ngushtë me
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objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik duke mos i tejkaluar
kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të qëllimit dhe parimeve të ligjit
për prokurimin publik.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoritetit kontraktor duhet të parashikojë në dokumentat
e tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi certifikata kualifikimi të cilat lëshohen nga
institucionet përkatëse të licensuara zyrtarisht dhe e vërtetojnë që prodhuesi /tregëtuesi është i
certifikuar për sa i përket cilësisë dhe qualitetit të prodhimit/tregëtimit të mallrave objekt
prokurimi” Komisoni e gjen të pabazuar pasi në rastin konkret autoriteti kontraktor ka gjykuar
të mjaftueshme kriteret e sipërcituara që kanë të bëjnë me garancinë e mallrave, autorizimin e
prodhuesit, katalogjet teknike, dorëzimin e ofertës teknike në përputhje me specifikimet teknike
të cilat operatorët ekonomikë janë të detyruar ta dorëzojnë në këtë procedurë prokurimi. Në këtë
kuptim Komisioni nuk e gjykon të nevojshme shtimin e kriterit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Në shtojcën 1 “Formulari i
Ofertës” shuma e vlerave të artikujve të kërkuara nga AK është me vlerë shumë më të madhe se
vlera e fondit limit të parashikuar (pa tvsh). Sa më sipër nga ana e autoritetit kontraktor duhet
të bëhet një studim i saktë i cmimeve të tregut duke marrë oferta reale (jo fiktive) nga operatorë
serizoë që ushtrojnë aktivitet me procedurën e prokurimit. Këtë gjë e vërteton edhe fakti që
herën e parë më datë 08.11.2016 kjo procedurë dështoi për shkak të mospjesmarrjes së
operatorëve ekonomikë si rezultat i mospërputhjes së fondit limit me sasinë e pjesëve të
këmbimit të kërkuara në DT”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në nenin 60 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, është parashikuar se: “Me miratimin e ligjit për buxhetin dhe
pas përllogaritjes së fondit limit sipas nenit 59 të këtyre rregullave, kur ka nevojë për
punë/mallra/shërbime, titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë
urdhrin e prokurimit, i cili duhet të përmbajë: - objektin e prokurimit; - fondin e përllogaritur të
vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave shumëvjeçare; - llojin e
procedurës së prokurimit dhe arsyet e përdorimit të saj; - emrat e anëtarëve të njësisë së
prokurimit”.
III.2.2. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht: “Në përllogaritjen e
vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave
të renditura si më poshtë:
çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet
përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale
etj); ose/dhe
çmimet e tregut; ose/dhe
çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore; ose/dhe
çmimet ndërkombëtare, të botuara.
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Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
III.2.3. Në nenin 57 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet:
“ Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe
përgatitjen e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të
prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme
që u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe
specifikimet teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument
tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe
procesverbalet e mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve
ekonomikë me kërkesë të tyre, kur është rasti:.
III.2.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se autoriteti kontraktor nuk ka
përllogaritur fondin limit në përputhje me sasinë e materialeve të prokuruara, Komisioni i
Prokurimit Publik referuar informacionit të autoritetit kontraktor, konstaton se ky i fundit në
përllogaritjen e fondit limit i është referuar cmimeve të tregut të operatorëve ekonomikë që
operojnë në këtë fushë. Në këtë kuptim KPP sqaron se Autoriteti Kontraktor, në përputhje me
dispozitat e ligjit për prokurimin publik dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij, është
organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, hartimin dhe miratimin e buxhetit,
mirëpërdorimin e fondeve dhe menaxhimin e procedurave të prokurimit publik. Në këtë kuadër,
KPP gjykon se është Autoriteti Kontraktor përgjegjësi direkt për përllogaritjen e fondit limit dhe
argumentimin e tij.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alstezo” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-57060-11-08-2016 me
objekt: “Pjesë këmbimi, goma, bateri”, me fond limit 2,167,000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 23.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Vendore e Policisë Durrës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2358 Protokolli, Datë 24.11.2016
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