VENDIM
K.P.P616/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Zihni Muçaj” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë
për Propozime” me Nr.REF-72046-05-29-2018 me objekt
“Blerje rroba pune”, me fond limit 1 608 800 leke pa
TVSH, zhvilluar në datë 11.06.2018 nga autoriteti
kontraktor, Ujesjelles Kanalizime Vlore sha.

Ankimues:

“Zihni Muçaj” shpk
Rruga “Gjergj Kastrioti”, Pallati “3 Kullat”, Vlorë

Autoriteti Kontraktor:

Ujësjellës Kanalizime Vlorë sha
Lagja “Kushtrimi” Rr. Arkobaleno Vlorë

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
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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, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues 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”;
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 30.05.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-72046-05-29-2018 me objekt “Blerje rroba
pune”, me fond limit 1 608 800 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 11.06.2018 nga autoriteti
kontraktor, Ujesjelles Kanalizime Vlore sha.
II.2. Në datën 11.06.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Në datën 13.06.2018 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:
Ekspo Sistem
Malbertex
Paera
Univers Promotions
Muça
Mega Plast 2L
Zihni Muçaj

pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
1 274 900

1,407,900

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 13.06.2018 operatori ekonomik “Zihni Muçaj” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
- operatori ekonomik nuk ka mundur dot te vertetoje piken 6 te kapacitetit teknik ku kerkohet qe :
opertori ekonomik pjesemares ne tender duhet te paraqesi sipas listes (shtojca 10) mostrat e
artikujve prane institucionit diten dhe oren e hapjes se ofertave. Mostrat e paraqitura nga
operatori ekonomik nuk jane sipas specifikimeve teknike te kerkuara ne DST nga Autoriteti
Kontraktor si me poshte :
Kasketa mbrojtese nuk eshte e shoqeruar me rripin lidhes me te cilin mbahet lidhur ne koke kjo
kaskete(rip i cili kalon poshte mjekres dhe e mban te fiksuar kasketen) dhe si e tille nuk
konsiderohet moster e vlefshme pasi operatoret ekonomik ne rast se shpallen fitues do i sjellin
materialet e kerkuara ne baze te mostrave te depozituara prane Autoriteti Kontraktor.
II.5. Në datën 18.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

Pika 6 e kapacitetit teknik është përmbushur me sukses nga operatori ekonomik Zihni
Muçaj. Kemi paraqitur mostra të mallit për cdo zë të preventivit sipas shtojcës 10 të DSTve. Në procesverbalin e mbajtur nga ju vetë jeni shprehur se Kaska mbrojtëse është sjellë
sipas specifikimeve teknike, por i mungon litari lidhës në kaskën mbrojtse. Ju vetë e keni
pranuar që kaska mbrojtëse është sipas specifikimeve teknike. Neni 55 kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese të LPPparashikon se autoriteti kontraktor vlerëson dhe
kraason ofertat e vlefshme...... Nuk duhet të përdoret asnjë kriter që nuk përfshihet në DT.
Në asnjë rast për zërin kaskë mbrojtëse të preventivit nuk është e përcaktuar se duhet të
jetë me litar. Nuk mund të bëhet dhe është totalisht e pabazuar në LPP interpretimi juaj
në lidhje me litarin që këkroni për kaskën mbrojtëse. Në DT nuk përmendet në asnjë vend
që kaska të jetë me litar. Litari është aksesor shtesë i cili mund të hiqet ose vendoset në
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bazë të kërkesës së përcaktuar. Për sa më sipër kërkojmë anullimin e vendimit të
vlerësimit datë 13.06.2018 dhe kualiifkimin e ofertës sonë.
II.6. Në datën 21.06.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.623 prot i kthen përgjigje
palës ankimuese duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.7. Në datën 27.06.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit ko
ntraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.821 datë 04.07.2018 protokolluar me tonën me nr. 1192/2 datë
09.07.2018 me objekt “Dërgohet informacioni” dhe shkresës nr.909 prot datë 11.07.2018
protokolluar me tonën me nr.1192/3 datë 11.07.2018 me objekt ‘Dërgim mostrash”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit së bashku me mostrat e operatorit ekonomik ankimues.
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 “Zihni Muçaj” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “ operatori ekonomik nuk ka
mundur dot te vertetoje piken 6 te kapacitetit teknik ku kerkohet qe : opertori ekonomik
pjesemares ne tender duhet te paraqesi sipas listes (shtojca 10) mostrat e artikujve prane
institucionit diten dhe oren e hapjes se ofertave. Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik
nuk jane sipas specifikimeve teknike te kerkuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor si me poshte :
Kasketa mbrojtese nuk eshte e shoqeruar me rripin lidhes me te cilin mbahet lidhur ne koke kjo
kaskete (rip i cili kalon poshte mjekres dhe e mban te fiksuar kasketen) dhe si e tille nuk
konsiderohet moster e vlefshme pasi operatoret ekonomik ne rast se shpallen fitues do i sjellin
materialet e kerkuara ne baze te mostrave te depozituara prane Autoriteti Kontraktor”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit pika 2.3/6 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatoret ekonomik pjesmarres ne tender duhet te paraqesin sipas listes (shtojca 10)
mostrat e artikujve prane institucionit diten dhe oren e hapjes se ofertave. Mostrat qe
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Operatori Ekonomik pjesmarres ne tender duhet te paraqese duhet te jene te paketuara
dhe te shoqeruara me shkrese percjellese, ne te cilen duhet te jene te inventarizuara te
gjitha mostrat qe operatori paraqet. Kjo shkrese se bashku me mostrat do te protokollohet
ne Sekretarine e Sh.A UK Vlore ne diten dhe oren e hapjes se ofertave dhe do ti vihen ne
dispozicion KVO.
III.1.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
1. Jelek pune me shirita fosforeshente

Jeleku I punes te jete I përbere nga material 100% Poliester. I përshtatshme për punime ne
ambjent te jashtem. Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme, per
te bere te mundur parandalimin e aksidenteve te papritura gjate punes tuaj ne kantiere apo rruge
Materiali : Poliester
Përmasa :
Ngjyra :

2. Maske mbrojtese me valvul niveli mbrojtjes FFP1

Maska FFP1 me valvul dhe filtër , mbrojtjen per frymëmarrjes e Niveli i mbrojtjes
FFP1: Mbrojtje te mire per agjentet e ngurte dhe te lenget .
Materiali : Pambuk
3. Doreze pune profesionale Materiali:Lekure, Ngjyra gri/verdhe
Dorezat profesionale , lëkure kamoshi të përshtatshme për një shumëllojshmëri të nevojave në
natyrë dhe të punës. Dorezat duhet te jene te lehta, të qëndrueshme lëkurë per te ofruar
shkathtësi dhe rehati.
Materiali : Lekure
Ngjyra :
4. Doreza Pune me veshje gome
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Doreza pune me material pambuku te veshura me gome, te perdorshme për tu mbrojtur nga
mjetet e forta gjate punes dhe te kenë elasticitetit
. Materiali : Pambuk/PVC
Ngjyra :

5. Pantallona pune me shume xhepa
te jene te realizuar nga poli-pambuku cilesor, ka si vecori xhepa te shumte me zinxhire dhe
pelhure te perforcuar ne zonen e uljes dhe ne gju.
Xhakete pune me shume xhepa
Kjo xhakete duhet te jete praktike dhe e forte. Xhepa te shumte, ne krahe, xhepa anesore, ne
gjoks, xhep per personifikim, dhe doreza kyce velcro te rregullueshme.
Materiali: Pambuk/polyester



Përmasa :
Ngjyra :

6. Çizme pulumbari/peshkatari.
Duhet te jene sipas Direktives CE per mbrojtjen individuale. Material sintetik dhe natyral
dhe cilesore. Mbrojtja nga impakti godites deri ne 200 JoulesRezistenca ne penetrim
(1100 neëtones) Konduktiviteti rezistenca maksimale 100 kΩ. Antistatike rezistenca nga
100 kΩ – 1000 mΩ.

7. Mushama shiu, PVC

Ky produkt duhet te ofroi mbrojtje të plotë kundër shiut, te përshtatet në mënyrë perfekte dhe
mund të vishet mbi rrobat në kohë me shi. Materialit te jete i fortë dhe elastik dhe rezistente.Te
jene konform direktives 89/686/CEE. Te jete e kategorise se dispozitave te mbrojtjes individuale
kundrejt fenomeneve atmosferike (EC-89/686 4.3d).Te përfshihet ne kategorine e pare dhe
profesionale.
Materiali : PVC
Ngjyra :
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Trashësia : 0.28mm.

8. Cizme shiu te gjata , Materiali: PVC
Cizmat e gjata prodhuar nga nje material PVC, ngjyre jeshile, jane te pa depertueshme nga uji.
Ngjyra :
Materiali : PVC
Rezistent ndaj ujit : PO
III.1.3. Në shtojcën 10 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përaktohet si më poshtë:
Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.

Emërtimi

Njësi

1

Cizme shiu te gjata

Pale

220

2 Mushama Shiu

Cope

160

3 Maska mbrojtëse

cope

10

4 Dorashka pune profesionale lekure

Pale

200

5 Kaskete mbrojtëse

cope

28

6 Doreza pune me veshje gome

pale

360

7 Jelek Fosforik

Cope

150

8 Çizme pulumbari

pale

50

9 Kemisha te bardha cilesore me menge te gjata me logo UKV

Cope

13

10 Shalle i lehte ngjyre blu i stampuar me logon e UKV

Cope

13

11 Veshje pune pantallona & Xhakete

pale

175

Sasi

III.1.3. 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
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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.1.4. Në nenin 23, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave,
punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë
dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet
të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara”
III.1.5. 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
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimit;
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1
“Hartimi i Ofertës”, është përcaktuar 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.1.7. Nëpërmjet shkresës nr.821 datë 04.07.2018 protokolluar me tonën me nr. 1192/2 datë
09.07.2018 me objekt “Dërgohet informacioni” dhe shkresës nr.909 prot datë 11.07.2018
protokolluar me tonën me nr.1192/3 datë 11.07.2018 me objekt ‘Dërgim mostrash”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit së bashku me mostrat e operatorit ekonomik ankimues.
III.1.8. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se është kërkuar që operatoret
ekonomik pjesmarres ne tender duhet te paraqesin sipas listes (shtojca 10) mostrat e artikujve
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prane institucionit diten dhe oren e hapjes se ofertave. Referuar procesverbalit të hapjes së
ofertave komisioni është shprehur se: mostra e dorëzuar nga operatori ekonomik “kaskë
mbrojtëse” është sipas specifikimeve teknike por i mungon litari lidhës në kaskën mbrojtëse.
III.1.9. Referuar specifikimeve teknike KPP konstaton se për artikullin kasketë mbrojtëse nuk
është dhënë asnjë karakteristikë apo e dhënë shtesë se si duhet të paraqitet në ditën e hapjes së
ofertave. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” përcaktohet vetëm se për
artikullin nr.5 kasketë mbrojtëse do të ketë 28 copë.
III.1.10. 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 dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Në rastin konkret
mostra e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues kasketë mrojtëse sikundër e pranon edhe
autoriteti kontraktor është në përputhje me atë që është kërkuar në dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi. Autoriteti kontraktor nuk mund të pretendojë karakeristika të mostrës
të cilat nuk i ka bërë të kërkueshme. Autoriteti kontraktor duhet të vlerësojë mostrën e paraqitur
vetëm për aq sa ka kërkuar në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës dhe rrjedhimisht ky i fundit do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor në vlerësimin e ofertave nuk
mund të përdorë asnjë kriter apo specifikim tjetër i cili nuk është i përfshirë në në dokumentat e
tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili
parashikon shprehimisht se: Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për
të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në
dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e
tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
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

9

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga “Zihni Muçaj” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-72046-05-29-2018 me objekt “Blerje rroba pune”,
me fond limit 1 608 800 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 11.06.2018 nga autoriteti
kontraktor, Ujesjelles Kanalizime Vlore sha.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Zihni Muçaj” shpk duke e kualifikuar atë.
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 “ Zihni Muçaj” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1192 Protokolli; Datë 27.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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