KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 2/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.01.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k
nga procedura e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje
uniforma dhe veshje pune për APD-në”, me fond limit 19.800.000
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 24.11.2014, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti Portual Durrës. Gjithashtu pretendohet
kualifikimi i padrejtë i operatorit ekonomik “Koan” sh.p.k.”

Ankimues:

“Trinity Trade Company” sh.p.k
Rr. “Reshit Çollaku”, Pall. 15 katësh, Shk.1, Ap.1, Kati 2
Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti Portual 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. 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 relatorёt e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 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 percaktuara 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 29.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit Tender i hapur” me
objekt: “Blerje uniforma dhe veshje pune për APD-në”, me fond limit 19.800.000 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 24.11.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit. Në këtë datë operatori
ekonomi ankimues ka dorëzuar në protokollin e autoritetit kontraktor edhe mostrat e
artikujve, objekt prokurimi.
II.3. Në datën 24.11.2014 ankimuesi i ka kërkuar KVO-së të pajiset me procesverbalin e
hapjes së ofertave ku të pasqyrohen shoqëritë pjesëmarrëse me cmimet e tyre dhe lista e
mostave të dorëzuara nga secila shoqëri ofertuese.
Po në këtë datë, autoriteti kotraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonimik “Trinity Trade
Company” sh.p.k, duke e pajisur me procesverbalin e dorëzimit dhe hapjes së ofertave, në të
cilin janë pasqyruar cmimet e ofertave të shoqërive pjesëmarrëse. Lidhur me mostrat
Autoriteti Portual Durrës informon se ofertuesit kishin dorëzuar mostrat brenda datës dhe
orës së caktuar. Mostrat, tashmë pjesë e dokumentacionit kualifikues të ofertuesve, do të
administrohen dhe më pas do të shqyrtohen nga Komsioni i Vlerësimit të Ofertave ashtu si
cdo dokument tjetër i hedhur në sistem nga ofertuesit e interesuar në tender.
Në datën 24.11.2014, me anë të një shkrese drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit
Portual Durrës, ankimuesi kërkon largimin e anëtarëve të KVO-së, për mosvënien në
dispozicion të tij të listës së mostravetë paraqitura nga cdo ofertues si dhe për moslejimin e
përfaqësuesit të tij për të marrë pjesë në procedurën e hapjes së ofertave.
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II.4. Nё datёn 27.11.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Trinity Trade Company”
“Koan”
“Euro 2001”
“Euro Tek-Alb
“Extrabis”

17.699.200 lekë, skualifikuar
19.000.000 lekë, kualifikuar
19.409.300 lekë, skualifikuar
s’ka paraqitur ofertë
s’ka paraqitur ofertë

Operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k është skualifikuar për arsyet si më
poshtë:
Operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k nuk ka paraqitur raporte për
analizat e kryera nga laboratorë Shqiptare të akredituar në Republikën e Shqipërise
në fushën e tekstil-konfeksioneve, për secilin nga zërat e mallrave objekt-prokurimi,
të kërkuara në Dokumentat e Tenderit por ka paraqitur analiza për materiale të
ndryshme, kjo në kudërshtim me kriteret e vecanta të kërkuara në Dokumentet e
Tenderit. Mossjellja e analizave për secilin nga mallrat e kërkuar bën të pamundur
për Autoritetin Kontraktor të vlerësojë pajtueshmërinë e mostrave të paraqitura me
specifikimet teknike dhe parametrat e kërkuar.
II.5. Në datën 02.12.2014 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon:
1. Në zbatim të kërkesave të dokumentave të tenderit, dorëzuam pranë autoritetit
kontraktor (protokoll), përpara orës së hapjes së ofertave, të gjitha mostrat e
përgatitura sipas specifikimeve teknike të dokumentave të tenderit.
Në përputhje të plotë me LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik, kërkesës së
administratorit të shoqërisë për të qënë të pranishëm në procedurën e hapjes së ofertave,
nisur edhe nga vecantia e kësaj procedure ku kërkohej paraqitja e mostrave, i është
përgjigjur pozitivisht njësia e prokurimeve , e cila nga ana e saj ka bërë veprimet përkatëse
dhe ka lejuar administratorin e “Trinity Trade Company” sh.p.k dhe përfaqësuesin e një
kompanie tjetër të futeshin në sallë, por nga anëtarët e KVO-së, përfaqësuesi i shoqërisë
“Trinity Trade Company” sh.p.k është nxjerrë jashtë ambientit të zyrës së prokurimit me
pretendimin se; “Komsioni i Vlerësimit të Ofertave e bën vetë procedurën dhe nuk lejon të
tjerë të marrin pjesë në të”, megjithëse sipas ligjit, seanca e hapjes së ofertave është publike
për ofertuesit.
Këmbëngulja jonë bazohej jo vetëm në të drejtën për të marrë pjesë në të si në cdo
procedurë tjetër, por edhe sepse konstatimi nga KVO-ja i pranisë ose jo të mostrave fizike
të kërkuara, duhet të bëhej publik dhe në prani të ofertuesve për arsyen se mosparaqitja e
mostrave fizike është kusht skualifikues.
Në këto rrethana kemi kërkuar me kërkesë me shkrim pajisjen tonë me procesverbalin e
hapjes së ofertave në të cilin të përfshiheshin, përvec cmimeve të ofertuesve, edhe lista e
mostrave fizike të dorëzuara në protokoll nga secili ofertues.
Procesverbali i vënë në dispozicion është jo i plotë, por vetëm me cmimet e ofertuesve dhe
që ofertuesit kanë dorëzuar mostrat, por pa pasqyruar ato që kërkonim në atë kërkesë sipas
ligjit, listën e mostrave.
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Për këto arsye i kërkuam me shkrim titullarit të autoritetit kontraktor zëvëndësimin e
anëtarëve të KVO-së, por kjo kërkesë nuk është marrë parasysh.
2. Përsa i përket skualifikimit të operatorit ekonimik “Trinity Trade Company” sh.p.k
[…] sqarojmë se:
Autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka kërkuar raporte analizash për treguesit
fiziko-mekanik e kimik të lëndës së parë të përdorur për secilin nga zërat e mallrave, objekt
prokurimi, dhe jo raporte analizash për secilin nga zërat e mallrave, produkt i gatshëm, të
cilat janë objekt prokurimi.
Në zbatim korrekt të kësaj kërkese, ne kemi paraqitur raportet e analizave të kryera nga
laboratorë Shqiptarë të akredituar në Republikën e Shqipërisë në fushën e tekstilkonfeksioneve, për treguesit fiziko-mekanik e kimik të lëndës së parë të përdorur nga
prodhuesi, për të gjitha mallrat objekt prokurimi (përvec atyre të përjashtuara ne DT).
Referuar standarteve kombëtare e ndërkombëtare dhe dokumentave të tenderit, është
shprehur qartë se kush është lëndë e parë.
Në specifikimet teknike të artikujve të kërkuar, është shprehur qartë për cdo artikull se kush
është lënda e parë që do të përdoret për prodhimin e tij.
Në disa artikuj për gabime ose mosnjohje, brenda një modeli janë kërkuar dy lëndë të para
psh në artikullin këmishë:
Lënda e parë- puplin e bardhë (108 gr/m2, tekstil tezgjahu cilësia e I-rë me këto të
dhëna… (nuk ka të dhëna)
Dhe
Lënda e parë:
Ngjyra: e kaltërme vijë të bardhë kuadrat me përmasa 9*9mm +,- 1mm (150 gr/m2),
shoqëruar me treguesit përkatës.
Megjithatë edhe për këto raste shoqëria jonë ka paraqitur raport analize për të dyja lëndët e
para:
1. Për këmishën që bëhet me puplinë të bardhë, dhe
2. Për këmishën që bëhet me material me ngjyrë të kaltër me vijë të bardhë kuadrat etj.
Kjo është një arsye më shumë që tregon se përvec “Trinity Trade Company” sh.p.k asnjë
shoqëri tjetër ofertuese (përfshirë dhe “Koan” sh.p.k), nuk ka paraqitur dy raporte testimi
për rastin konkret (këmishë) dhe duhet skualifikuar.
Referuar dokumentave të ofertës së shoqërisë “Trinity Trade Company” sh.p.k të hedhur në
sistem, ju kujtojmë se:
Cdo dokument i hedhur në sistem është hedhur me numër rendor dhe me emërtimin përkatës
dhe rendi i numrave dhe titujt përkatës nga emërtimi – Raport testimi 1… e vazhdimderi te
Raport testimi 25, i përkasin analizave laboratorike.
Pyesim: Cfarë nuk ka kuptuar KVO-ja , kur shkruhet:
- Raport testimi 1- Lënda e parë për xhup për FSPD-në
- Raport testimi 2- Lënda e parë për kostum dhe kapele dimërore për FSDP-në
- …
- …
- Raport testimi 25- Lënda e parë për doreza dhe përparëse pune saldsatori
Këto raport analize i kemi paraqitur sipas ligjit dhe dokumentave të tenderit në mënyrë
elektronike.
Sqarojmë se për disa artikuj ka të dhëna të njëjta për treguesit fiziko-mekanik e kimik të
lëndës së parë […]”
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II.6. Në datën 10.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Konkretisht ankimuesi është bërë me dije si vijon:
“1. […] Problemi i ankesës në lidhje me procedurat e ndjekura nga KVO-ja, nga ana
formale nuk qëndron pasi, në ankimin e vetë subjektit konsiderohet si një cështje e mbyllur.
Megjithatë sqarojmë se nga ana e APD me shkresë nr. 3392/1 prot., dt 27.11.2014 i është
kërkuar shoqërisë “Trinity Trade Company” sh.p.k që formati i kërkesës të bëhet në
përputhje me ligjin. Nga ana e shoqërisë “Trinity Trade Company” sh.p.k nuk pati paraqitje
të një ankese në lidhje me këtë problem.
Në ankesën e shoqërisë “Trinity Trade Company” sh.p.k me nr. 3469, datë 03.12.2014,
kërkesa jonë për të paraqitur jo kërkesë por një ankim në përputhje me ligjin brenda afatit
ligjor është konsideruar si refuzim, për të cilën shoqëria nuk ka patur pretendime. Për
pasojë ky problem konsiderohet ligjërisht i mbyllur, pasi nuk ka një ankim zyrtar në lidhje
me këtë problem.
2.
Në lidhje me thelbin e ankesës, atë të mënyrës së trajtimit të përmbushjes së
kritereve të vecanta të kualifikimit, të kërkuara në dokumentat e tenderit, sqarojmë si më
poshtë:
Nga ana e autoritetit kontraktor, në përputhje me nenin 42 të LPP-së, është bërë një
shtojcë mbi tenderin me objekt: “Blerje uniforma dhe veshje pune për APD-në, fakt i
përmendur edhe nga ankuesi në ankesën e tij. […] Shoqëria “Trinity Trade Company”
sh.p.k nuk i ka qëndruar strikt specifikimeve të shtojcës së tenderit, e bërë pikërisht me
qëllimin e largimit të keqkuptimeve dhe interpretimeve të ndryshme nga palët.
Në përputhje me specifikimet teknike, KVO ka qëndruar strikt specifikimeve të kërkuara
në dokumentat e tenderit nga komisioni i specifikimeve teknike.”
II.7. Nё datёn 19.12.2014 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si
edhe në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 26.12.2014, nëpërmjet shkresë 1945/3, Komisioni i Prokurimit Publik i kërkoi
autoritetit kontraktor, Autoritetit Portual Durrës dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade
Company” sh.p.k paraqitjen pranë këtij komisioni, për zhvillimin e një takimi me
përfaqësues të tyre për të dhënë informacionin e duhur si dhe sqarimet përkatëse lidhur me
pretendimet e operatorit ekonomik ankimues.
II.9. Në datën 30.12.2014 përfaqësues të autoritetit kontraktor Autoritetit Portual Durrës dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k të thirrrur nga Komisioni i Prokurimit
Publik në seancë dëgjimore, dhanë sqarimet e tyre. Në të njëjtën datë, autoriteti kontraktor
ka paraqitur në Komisionin e Prokurimit Publik informacionin dhe dokumentacionin
përkatës lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe ankesën e paraqitur nga
ankimuesi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
5

Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Trinity Trade Company”
sh.p.k, sipas së cilës ky ofertues nuk ka paraqitur raporte për analizat e kryera nga
laboratorë Shqiptare të akredituar në Republikën e Shqipërise në fushën e tekstilkonfeksioneve, për secilin nga zërat e mallrave objekt-prokurimi, të kërkuara në
Dokumentat e Tenderit por ka paraqitur analiza për materiale të ndryshme, kjo në
kundërshtim me kriteret e vecanta të kërkuara në Dokumentet e Tenderit dhe mossjellja e
analizave për secilin nga mallrat e kërkuar bën të pamundur për Autoritetin Kontraktor të
vlerësojë pajtueshmërinë e mostrave të paraqitura me specifikimet teknike dhe parametrat e
kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.4 “Kushte për t’u zbatuar
nga shoqëritë kontraktuese në fazë të ofertimit”, nga ana e autoritetit kontraktor është
parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“Në fazën e ofertimit, Kompanitë janë të detyruara të paraqesin;
2.4.1 Ofertuesi duhet të paraqesë dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike”, me anë të
së cilës ofertuesi duhet të deklarojë të dhënat mbi artikujt e ofruar prej tij si;
a- Cilësitë fiziko-mekanike të materialeve të para që do të përdoren.
a.1-Operatori ekonomik ofertues, deri në ditën dhe orën e caktuar për hapjen e ofertave,
duhet të paraqesë pranë Autoritetit Kontraktor të paketuara dhe të protokolluara
nga një mostër për secilin nga zërat e mallrave objekt prokurimi ( përveç mallrave5. Dyshek me sfungjer, 6. Batanije, 7. Çërçafë, 8. Jastëk me vatinë dhe 9. Këllëf
jastëku.). Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e kontrollit të mostrave të sjella me
përpuethshmërinë e kritereve të kërkuara.
a.2- Operatori ekonomik ofertues, për secilin nga zërat e mallrave objekt prokurimi
(përveç mallrave- 5. Dyshek me sfungjer, 6. Batanije, 7. Çërçafë, 8. Jastëk me vatinë,
9. Këllëf jastëku dhe Kaska kantjeri), duhet të paraqesë raportet e analizave të kryera
nga laboratore Shqiptare të akredituar në Republikën e Shqipërisë në fushën e tekstilkonfeksioneve, për treguesit fiziko-mekanik e kimik të lëndës së parë të përdorur nga
prodhuesi, në mënyrë që të vërtetohet pajtueshmëria në specifikimet teknike të
kërkuara.
Sqarim. Mostrat e kërkuara do të sillen nga ofertuesit të paketuara ne protokollin e
AK përpara apo deri në ditën dhe orën e mbylljes së tenderit dhe hapjes së ofertave.
Mostrat do të jenë të paketura të protokolluara dhe ti drejtohen Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave
Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ekzaminojë secilën prej mostrave në laboratorë
për të verifikuar përputhshmërinë e treguesve teknike të tyre me skedat teknike
korresponduese.
Mostrat dhe skeda teknike do të jenë pjesë përbërëse e kontratës ku do të përdoren në
përfundim për të ekzaminuar përputhshmërinë e specifikimeve teknike, produkteve të
ofruara me ato të pranuara në garë.”
III.1.2. Nga verifikimi i ofertës së Operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. në
sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se janë paraqitur 25 File (dokumenta) me
raporte testimi, lëshuar nga Departamenti i Tekstilit dhe i Modës (Laboratori FizikoMekanik dhe Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës), pranë Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,
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Universiteti Politeknik i Tiranës, i akredituar nga Drejtoria e Akreditimit Tiranë. Këto File
(dokumenta), sipas emërtimeve të tyre të ruajtjes elektronike përmbajnë zëra të mallrave
objekt prokurimi, ndërsa raportet e testimit, në pjesën më të madhe të tyre paraqesin
treguesit fiziko-mekanik e kimik të lëndëve të para, pa specifikuar artikullin konkret. Nuk
specifikohet artikulli në raportet e testimit nr. A2-189; A2-140; L2-181; A2-146; A2-154,
L2-183; L2-180;A2-146/1; A2-146; A2-143; L2-182; A2-142; A2-139; A2-150; A2-144;
A2-143; A2-145; A2-148; A2-147; A2-141; A2-152.
Në vijim, gjatë shqyrtimit të “File-ve”me emërtimet përkatëse dhe përmbajtjes së
dokumentit në fjalë, rezulton se Raport Testimi 1- Lënda e parë Xhup për FSPD-në, nuk
specifikon, sipas artikujve të treguar në specifikimet teknike, nëse i referohet artikullit
“Xhup Dimëror” apo “Xhup i Hollë”.
Përsa i përket pretendimit të ngritur nga operatori ekonomik në ankesë në lidhje me lëndën e
parë për këmishat me mëngë të gjata dhe të shkurtëra, u shqyrtua File “Raport Testimi 6”ku rezultoi se lënda e parë për këmisha me mëngë të gjata dhe të shkurtra për FSPD-në,
përmban dy raporte testimi, por që nuk përcaktohet se kujt i korrespondon secili prej tyre,
ndërkohë që treguesit janë të ndryshëm. Konkretisht janë paraqitur raport testimet e
mëposhtme:
1. Raport Testimi Nr. A2-146 për artikullin: “Puplinë e bardhë, tekstil tezgjahu, me
thurje garniturë 1+1 dhe përbërje 33% pambuk dhe 67% polyestër.
Ky tregues nuk përputhet me kërkesat e parashikuara nga autoriteti kontraktor në
specifikimet teknike, sipas të cilave materiali duhet të jetë 65% pambuk, 33%
polyestër dhe 2% rrjetë antistatike.
Gjithashtu sipas testimit të ofruar nga ankimuesi, përcaktimi i dëndësisë në bazë dhe
në ind është përkatësisht 460 dhe 320; qëndrueshmëria dhe elasticiteti në këputje
sipas bazës dhe indit është përkatësisht 700 dhe 500; përcaktimi i masës është 105;
qëndrueshmëria e ngjyrës nuk ka të dhëna dhe nuk jepet informacion për treguesin:
shkurtimin pas 5 larjesh, në kundërshtim me kërkesat e autoritetit kontraktor të
parashikuara në specifikimet teknike që dëndësia e fijeve në 10 cm duhet të jetë në
bazë 410±10, në ind 210±10; qëndrueshmëria në bazë 900N±5%, në ind 400N±5%;
masa kërkohet 150gr/m2±5; Numri metrik në bazë 44Nm, në ind 44Nm;
qëndrueshmëria e ngjyrës kërkohet me notën 4-5 dhe shkurtimi pas 5 larjesh max.
2%.
2. Raport Testimi Nr. A2-154 për artikullin: “Puplinë me ngjyrë blu me vija të bardha
kuadrat 9x9 mm, me thurje garniturë dhe me përbërje 65% pambuk dhe 35%
polyestër.
Ky raport analizë nuk vërteton përmbajtjen e rrjetës antistatike si dhe shkurtimin pas
5 larjesh max 2%, në kundërshtim me kërkesat e autoritetit kontraktor për përbërjen
e materialeve të mësipërme si dhe përcaktimit të bërë në specifikimet teknike, të
dokumentave të tenderit, ku parashikohet shprehimisht: “Mospërputhja e treguesve
të lëndës së parë … dhe të materialeve ndihmëse të specifikimeve teknike me
treguesit e lëndës së parë dhe të materialeve ndihmëse të përdorura për ndërtimin e
artikullit… të ofertuar nga pjesëmarrësi në procedurën e vlerësimit me ato të
depozituara në Laboratorin përkatës të tekstil-konfeksioneve, përbën dhe
kosiderohet kusht skualifikimi për vazhdimin e procedurave.”
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Përsa më sipër, KPP-ja gjykon se operatori ekonomik ankimues, duhet të kishte paraqitur
raportet e analizave të lëndës së parë për secilin nga artikujt e kërkuar në dokumentat e
tenderit, me qëllim që të vërtetohej pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara
në këto dokumenta dhe mostrat e dorëzuara për këtë qëllim. Në rast se operatori ekonomik
kishte paqartësi për mënyrën e përmbushjes së këtij kriteri, duhet të kishte ushtruar të drejtat
e tij në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company”
sh.p.k,, për kualifikim të padrejtë të operatorit ekonomik “Koan” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka
ose ka pasur 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”.
III.2.2. Në Vendimin KPP 7/2013, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur se një
person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat
e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë
veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër,
atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i
skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të
ligjshëm për të mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij
në lidhje me operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga
KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i
ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga
suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company”
sh.p.k, nuk merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company”
sh.p.k, për mostrat e paraqitura nga ofertuesit, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se,
tashmë që nuk i është pranuar pretendimi mbi skualifikimin e tij të padrejtë, cilado qoftë
vendimmarrja për to, kjo vendimmarrje nuk ka më ndikim mbi fatin e çështjes, ndaj edhe
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 dhe nenit 23 të VKM 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, me shumicë votash,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade
Company” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Blerje
uniforma dhe veshje pune për APD-në”, me fond limit 19.800.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 24.11.2014, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Portual 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 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. 1945 Protokolli
Datë 19.12.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha
(Kundër)

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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