REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 633/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.10.2019 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me nr. REF-32266-07-31-2019, me objekt:
“Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë për UT”, me fond limit
14,781,383 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
26.08.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.

Ankimues:

Operatori ekonomik “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Kashar, Tiranë.
Operatori ekonomik “Atlantik 3” sh.p.k.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Vorë.

Autoriteti kontraktor:

Universiteti i Tiranës
Adresa:Blv.“Dëshmorët e kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, 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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesit dhe
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit
63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ankimuesit kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur
ankesë në lidhje me të. Gjithashtu, KPP konstatoi se këta të fundit kanë paraqitur ankesë për të
njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një
gjykim të vetëm.
I.2. Ankimuesit kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe, më pas, kanë
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. Operatori ekonomik “T&M Chemical Distribution” sh.p.k. 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 të
ankimuesit.
I.4. Operatori ekonomik “Atlantik 3” sh.p.k. nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së
ankesës pranë autoritetit kontraktor.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 01.08.2019, është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-32266-07-31-2019, me objekt: “Blerje
materiale pastrimi dhe detergjentë për UT”, me fond limit 14,781,383 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 26.08.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Tiranës.
II.2. Në datën 07.08.2019, operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.,
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga
një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave
të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
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Pra duke u bazuar ne LPP per pervojen e meparshme nuk eshte e nevojshme vertetim realizime
plus Fature Tatimore por Vertetim Realizimi OSE/DHE fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të fumizuara. Ne kerkojme modifikimin e pikes si me poshte:
2.5 Per kapacitetin teknik: b. Furnizime të ngjashme të realizuara nga operatori ekonomik gjatë
tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit, me vlere jo më pak se 5,900,000 lekë. Për
furnizime të ngjashme të realizuara me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë
vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik ese/dhe faturë(a) tatimore të shitjes ku të shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Për furnizime të ngjashme të realizuara me
sektorin privat, operatori ekonomik do të paraqesë faturë(a) tatimore të shitjes ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
b.Operatori ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 10 (dhjetë) punonjës
(duke përfshirë stafm administrativë dhe specialistë), për periudhën Maj-Korrik 2019, të
vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj.
SJELLIM NE VEMENDJEN TUAJ SE kjo procedure i perket MALLRA
Duke u bazuar ne Nenin 27 Kontratat e mallrave, 1. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për
funksionet e kërkuara. 2. Autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit parashikon sasinë e
mallrave që do të lëvrojë si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave. 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. Për të provuar
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një
vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme
kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 5. Për të provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve,
të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe/ose b) ”kopje të deklaratave të xhiros vjetore. Në
procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet. Në procedurat e
prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk
mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet; dhe/ose” një vërtetim që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve
të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar
nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar
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që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
operatori ekonomik. Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me objektin e kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare
të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 6.
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; dhe/ose b) dëshminë e
origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; dhe/ose c)
dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike. Në rastin e prokurimit të
kontratave shumëvjeçare, autoriteti kontraktor duhet të hartojë kërkesat për kualifikim në
përputhje me fondin total të përllogaritur. ”1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët,
mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të
njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen
kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” 1. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.
Pra persa i perket procedures tuaj qe i perket MALLRAVE ju keni te drejte te percaktoni
specifikimet teknikesasine dhe grafikun e levrimit, te percaktohen nga ju Kapacitet ekonomike
dhe financiare sipas rregullave te LPP si dhe keni te drejten te kerkoni mostra, deshmi
origjinaliteti te mostrave, testime zyrtare Ama ne asnje pike nuk kerkohet fuqi punetore. Pra kjo
pike eshte e ekzagjeruar dhe duke u mbeshtet ne NENIN 27 te LPP i cili nuk i permban piken b.
Per Autoritetin kontraktor eshte e nevojshme dhe e mjaftueshme qe operatoret ekonomik te
plotesojne te gjitha kapacitet ekonomike, teknike, profesionale per realizimin me sukses te
kontrates duke evituar kushte kufizuese sikunder ne rastin konkret ne piken b dhe c, pasi du
kritere te tilla vecse rendojne barren e operatoreve ekonomik pjesemarres per te dorezuar
dokumentacionin i cili ne thelb nuk i sherben qellimit per realizimin me sukses te kontrates por
krijon efektin e kufizimit per pjesemarrjen e gjere ndermjet tyre. Nese do ishin te nevojshme per
realizimin e kontrates patjeter qe do ishin ne nje pike te Nenit 27 qe i perket kontrates se
mallrave, fakti qe nuk kerkohet Numri i punonjesve per realizim ne asnje pike nuk lidhet aspak
me proceduren tuaj dhe eshte nje kusht diskriminues. Kompania jone si subjekt tregetar ka
realizuar xhiro vjetore duke e kaluar 10 here fondin tuaj limit, dhe ka kontrata te ngjashme te
realizuara me sukses duke e kaluar 10 here fondin tuaj limit dhe nuk eshte e nevojshme fuqia
punetore 10 punonjes, por 4 punonjes. Ne kerkojme modifikimin e kesaj pike si me poshte:
b.Operatori ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 4 (kater) punonjës
(duke përfshirë stafin administrativë), për periudhën Maj-Korrik 2019, të vërtetuar me vërtetim
të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
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c.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Maj-Korrik 2019, punonjesit si më poshtë: 1 (një) punonjës i diplomuar me profil
Kimi ose Biologji ose ekuivalent, vërtetuar me diplomë të lëshuar nga institucione të liçensuara
nga organet përkatese; 2 (dy) shofer, vërtetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B; 5 (pesë)
punonjës shërbimi (për shpërndarje malli); i Nderuar Autoritet Ju kerkoni 10 punonjes te
siguruar ndersa ne piken c numri i punonjesve qe e shikoni te arsyeshem per realizimin e
procedures del 8 punonjes. Pra jane dy pika qe nuk korrespondojne me njera tjetren. SJELLIM
NE VEMENDJEN TUAJ SE kjo prdcedure i perket MALLRA Ne jemi subject tregetar dhe nuk
jemi prodhues qe ne organogramen tone te kemi te punesuar kimist,pasi cdo informacion i
detajuar qe duhet per detergjentin e marrim me flete analize te vulosur nga prodhuesi, pra nuk
eshte e nevojshme qe ne te kemi kimist,8 apo 10 punonjes. Duke u bazuar ne Nenin 27 Kontratat
e mallrave i cili eshte cituar me siper. Persa i perket procedures tuaj qe i perket MALLRAVE ju
keni te drejte te percaktoni specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e levrimit, te percaktohen
nga ju Kapacitet ekonomike dhe financiare sipas rregullave te LPP si dhe keni te drejten te
kerkoni mostra, deshmi origjinaliteti te mostrave, testime zyrtare Ama ne asnje vend e asnje ligj
nuk shkruhet qe nje kompani tregetare te kete ne lispagesa kimist. Pra keto pika jane te
ekzagjeruara dhe duke u mbeshtet ne NENIN 27 te LPP i cili nuk i permban piken c nuk eshte ne
perpjestim te drejte me proceduren tuaj. Per Autoritetin kontraktor eshte e nevojshme dhe e
mjaftueshme qe operatoret ekonomik te plotesojne te gjitha kapacitet ekonomike, teknike,
profesionale per realizimin me sukses te kontrates duke evituar kushte kufizuese sikunder ne
rastin konkret ne piken c, pasi ky kritere vecse rendojne barren e operatoreve ekonomik
pjesemarres per te dorezuar dokumentacionin i cili ne thelb nuk i sherben qellimit per realizimin
me sukses te kontrates por krijon efektin e kufizimit per pjesemanjen e gjere ndermjet tyre. Nese
do ishin te nevojshme per realizimin e kontrates patjeter qe do ishin ne nje pike te Nenit 27 qe i
perket kontrates se mallrave. Ne kerkojme heqjen e kesaj pike.
e.Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë për mallrat e shtojcës 10, me nr. Rendor
1,3,4,5,10,12,52,78,79,80,83, Çertifikatat Ecolabel ose ekuivalente me të, si edhe analizat për
kimikatet bazë HCL dhe HIPO nga një institucion i çertifikuar (të përkthyera në shqip e
notenzuara). I Nderuar AUTORITET! Institucionet qe leshojne ECOLABEL per cdo produkt jane
ente shtetrore te cilat njihen nga Parlamenti Europian. Pra entet qe leshojne certifikimet
ECOLABEL per cdo produkt duhet te jene nga Vende Anetare te BE,dhe ketu ne Shqiperi nuk ka
asnje INSTITUCION qe te leshoj Certifikate ECOLABEL. Keto certifikime merren vetem nga
vende anetare te BE KY ESHTE NJE KUSHT DISKRIMINUES, duke u vendosur kriteret me
mareveshje, duke njohur ju me se miri se cili eshte i preferuari juaj per ta fituar kete procedure.
Ju lutem percaktoni sakte se cili do te jete Institucioni SHTETEROR SHQIPETAR qe kerkoni
analiza te produkteve ISHP, IQT,DSHP ETJ. Dhe percaktoni sa me qarte ju lutem se ku duhet ta
bejme analizen e produktit me Nr.52 dhe cfare analize kerkoni nga Institucion Shqipetar
Shteteror. CERTIFIKATAT ECOLABEL JANE KUSHT DISKRIMINUES NE KERKOJME
HEQJEN E KESAJ CERTIFIKATE. Kerkojme modifikimin e kesaj pike dhe te na percaktoni sakt
llojin e analizes qe kerkoni dhe institucionin shqipetar per te analizuar produktet.
c. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga disttributori i autorizuar i
prodhuesit, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*". Në rast se do të paraqitet, kjo e fundit:
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duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të
përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e sakte te subjektit qe e ka leshuar këtë
dokument, adresen e postës elektronike, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e
zyrtarit përgjegjës dhe vulën e shoqërisë. (të përkthyera në shqip e noterzuara). I Nderuar
AUTORITET! Qe te realizohet kjo kontrat me sukses duhet te dini patjeter kush eshte prodhuesi i
shkopit dhe i leckes pambukut? apo eshte e nevojshme cilesia e produktit? Ju mund te percaktoni
specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e levrimit, percaktoni te kerkoni mostra per artikujt me
"*", mund te kerkoni cdo lloj certifikate qe merret nga INSTITUCIONET SHTETERORE
SHQIPETARE qe eshte e lidhur me objektin e prokurimit, mund te kerkoni certifikata te lidhura
ngusht me objektin e prokurimit operatorit ekonomik qe perfshijne objektin tuaj te prokurimit
dhe ne baze te ketyre ju gjykoni drejte cilesin e mallit duke e pare nga mostrat qe dorezojme dhe
certifikimet qe paraqesim, pasi plotesohen keto dhe operatori ekonomik ploteson me perpikmeri
te gjitha kerkesat qe perfshihen ne LPP, nuk ka lidhje prodhuesi i shtupes bishtit leckes shkopit
koshit letres etj as ne kualifikim as ne skualifikim pasi mund te jene te shumte. E rendesishme per
reralizimin e kontrates tuaj me sukses eshte produkti te jete sipas specifikimeve teknike qe
percaktoni ju, dhe mostrat te jene sipas percaktimeve te bera nga ju dhe malli i furnizuar te jete
sipas mostrave te dorezuara dhe specifikimeve teknike te percaktuara, nuk eshte prodhuesi qe e
keni vendosur ju. Nje kriter i tille nuk i sherben aspak qellimit per realizimin me sukses te
kontrates por krijon efektin e kufizimit per pjesemarjen e gjere te operatoreve ekonomik.
d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të
prodhuesit/ve dhe tabelën e mëposhtme, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*”, ku të jetë
e perfshirë skeda teknike me të dhënat e pajisjeve në përputhje me specifikimet e kërkuara në DT
(të përkthyera në shqip e noterzuara). I Nderuar AUTORITET! Qe te realizohet kjo kontrat me
sukses duhet te dini patjeter kush eshte prodhuesi i shkopit dhe i leckes pambukut? Apo eshte e
nevojshme cilesia e produktit? Ju mund te percaktoni specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e
levrimit, percaktoni te kerkoni mostra per artikujt me "*", mund te kerkoni cdo lloj certifikate qe
merret nga INSTITUCIONET SHTETERORE SHQIPETARE qe eshte e lidhur me objektin e
prokurimit, mund te kerkoni certifikata te lidhura ngusht me objektin e prokurimit operatorit
ekonomik qe perfshijne objektin tuaj te prokurimit dhe ne baze te ketyre ju gjykoni drejte cilesin
e mallit duke e pare nga mostrat qe dorezojme dhe certifikimet qe paraqesim, pasi plotesohen
keto dhe operatori ekonomik ploteson me perpikmeri te gjitha kerkesat qe perfshihen ne LPP,
nuk ka lidhje prodhuesi i shtupes bishtit leckes shkopit koshit letres etj as ne kualifikim as ne
skualifikim pasi mund te jene te shumte. E rendesishme per reralizimin e kontrates tuaj me
sukses eshte produkti te jete sipas specifikimeve teknike qe percaktoni ju, dhe mostrat te jene
sipas percaktimeve te bera nga ju dhe malli i furnizuar te jete sipas mostrave te dorezuara dhe
specifikimeve teknike te percaktuara nuk eshte prodhuesi qe e keni vendosur ju. Nje kriter i tille
nuk i sherben aspak qellimit per realizimin me sukses te kontrates por krijon efektin e kufizimit
per pjesemarjen e gjere te operatoreve ekonomik. I Nderuar Autoritet ju kerkoni linkun e
produktit ne ËEB, prodhuesi nuk eshte i detyruar aspak qe produktet e tij ti kete ne ëeb, nuk ka
asnje detyrim ligjor dhe asnje ligj qe prodhuesi te kete produktet e tij ne ëeb. Kerkesat tuaja
duhet te jene te lidhura ngusht me objektin e prokurimit nuk duhet te dalin jashte kornizes ligjore
nuk mund te vendosni kushte diskriminuese dhe detyruese persa kohe nuk i permban ligji
shqipetar.
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Çertifikimet përkatëse për secilin produkt (çertifikatë konformiteti CE ose të çertifikuara me
cilësinë ISO 9001:2015 ose ekuivalente te prodhuesit) Sic u fol me siper persa i perket koshit
leckes fsheses letres higjenike nuk ka asnje vlere prodhuesi pasi jane te shumte prodhues
shqipetar dhe importues, per ju e rendesishme eshte te kerkoni mostra, te percaktoni specifikimet
teknike. Per operatorin ekonomik eshte nje barr shume e madhe qe per 85 artikuj te marri 85
certifikata e Autorizime pasi une si nje subjekt tregetar i marr ne prodhues e distributor te
ndryshem te gjithe artikujt, duke respektuar deri ne detaje sppecifikimet teknike qe keni
pershkruar ju. Certifikatat e prodhuesit per materialet e pastrimit jane te teperta dhe pa asnje
vlere per realizimin me sukses te kontrates tuaj. Vlere per ju ka mostra specifikimet teknike dhe
sasia e grafikut te levrimit. Te marresh 85 certifikata nga prodhues te ndryshem nuk mjaftojne as
85 dite e per me teper per sasite e percaktuara ne sasine dhe grafikun e levrimit tek disa artikuj
jane minimale qe prodhuesi te indinjohet sa tme japi certifikimet qe i perkasin kompanis se tij,
por indinjohet tme japi cilesin qe kerkojme ne.
I Nderuar Autoritet! Data e hapjes se tenderit eshte 01.08.2019 ora 08:00. Afati i fundit per
pranimin e ofertave eshte 29.08.2019 ora 11:00. Duke u bazuar ne NENIN 33 Procedura e
Hapur Pika 4 Afati kohor për këtë procedurë i parashikuar në nenin 43 të LPP është si vijon: a)
Në procedurën e hapur, me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, afati për paraqitjen e
ofertave është jo më pak se 52 (pesëdhjetë e dy) ditë nga data në të cilën është shpallur njoftimi i
kontratës në faqen e internetit të APP-së. b) Në procedurën e hapur, me vlerë ndërmjet kufirit të
lartë e të ulët monetar, afati kohor minimal për marrjen e ofertave është 30 (tridhjetë) ditë nga
dita kur është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së
c) Kur njoftimet janë hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe
procedurat për transmetim elektronik të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet
kohore për marrjen e ofertave të parashikuara në shkronjat “a” e “b”, mund të shkurtohen 7
(shtatë) ditë. c. Në procedurën e hapur, për kontratat e punëve publike, me fond limit nga
12.000.000 (dymbëdhjetë milionë) lekë deri 2.400.000.000 (dymiliard e katërqind milionë) lekë,
nuk do të aplikohet shkurtimi i këtij afati. PRA AFATI i fundit per dorezimin e ofertes duhet te
jete data 30.08.2019 duke ju referuar dhe germes C qe nuk ka shkurtim afati per fondin limit qe
prokurohet nga Autorltetl Juaj. Afati i fundit per pranimin e ofertave
Shtojca 10 tek specifikimet teknike produktet me Nr. 1,3,4,5,10,12,52,78,79,80,83
Institucionet qe leshojne ECOLABEL per cdo produkt jane ente shtetrore te cilat njihen nga
Parlamenti Europian. Pra entet qe leshojne certifikimet ECOLABEL per cdo produkt duhet te
jene nga Vende Anetare te BE, dhe ketu ne Shqiperi nuk ka asnje INSTITUCION qe te leshoj
Certifikate ECOLABEL. Keto certifikime merren vetem nga vende anetare te BE. KY ESHTE
NJE KUSHT DISKRIMINUES, duke u vendosur kriteret me mareveshje, duke njohur ju me se
miri se cili eshte i preferuari juaj per ta fituar kete procedure. CERTIFIKATAT ECOLABEL
JANE KUSHT DISKRIMINUES NE KERKOJME HEQJEN E KESAJ CERTIFIKATE. Ne
kerkojme modifikimin e specifikimeve teknike duke hequr certifikaten ecolabel, pasi asnje ENT
SHTETROR SHQIPETAR nuk e bene kete certifikate.[...]”
II.2.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
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përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., me anë të shkresës nr.3570/7prot., datë 08.08.2019, duke mos e pranuar atë.
II.2.2.Në datën 16.08.2019, operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.3.Referuar dokumentacionit të administruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
konstatohet se është dorëzuar informacioni i autoritetit kontraktor drejtuar Komisionit, në të cilin
konstatohet se operatori ekonomik ankimues “Atlantik 3” ka paraqitur ankesë duke kërkuar
modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit në formë elektronike në
datën 05.08.2019, si dhe në datën 08.08.2019 është paraqitur ankesa në formë shkresore.
II.3.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Atlantik 3” sh.p.k., me anë të
shkresës nr.3570/6prot., datë 08.08.2019, duke mos e pranuar atë.
II.3.2.Në datën 16.08.2019, operatori ekonomik ankimues “Atlantik 3” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.Në datën 28.08.2019, nëpërmjet shkresës me nr.3689/2prot., datë 26.08.2019, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesat e operatorëve ekonomik ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi:
“Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
Pra duke u bazuar ne LPP per pervojen e meparshme nuk eshte e nevojshme vertetim realizime
plus Fature Tatimore por Vertetim Realizimi OSE/DHE fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
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datat, shumat dhe sasitë e mallrave të fumizuara. Ne kerkojme modifikimin e pikes si me poshte:
2.5 Per kapacitetin teknik: b. Furnizime të ngjashme të realizuara nga operatori ekonomik gjatë
tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit, me vlere jo më pak se 5,900,000 lekë. Për
furnizime të ngjashme të realizuara me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë
vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik ese/dhe faturë(a) tatimore të shitjes ku të shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Për furnizime të ngjashme të realizuara me
sektorin privat, operatori ekonomik do të paraqesë faturë(a) tatimore të shitjes ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën nr.9 pika 2.4.a, “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar, si më poshtë vijon:
” a.Furnizime të ngjashme të realizuara nga operatori ekonomik gjatë tre viteve të fundit nga
data e zhvillimit te tenderit, me vlere jo më pak se 5,900,000 lekë.
Për furnizime të ngjashme të realizuara me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë
vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik si dhe faturë(a) tatimore të shitjes ku të shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
ose
Për furnizime të ngjashme të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik do të paraqesë
faturë(a) tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara”
III.1.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
III.1.3. Në nenin 27, pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenënë 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. Në nenin 27, pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se:
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e
mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku
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shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme
të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, sa më sipër analizuar, gjykon se autoriteti kontraktor
është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e
kontratës objekt prokurimi. Në rastin konkret autoriteti kontraktor, ka përcaktuar kriterin në
lidhje me kontratat e ngjashme në tejkalim të parashikimeve të përcaktuara në VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, ku në pikën 27/4 të
tij parashikohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi
për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e
kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës,
që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për
përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,
ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.” Sa më sipër, ky akt nënligjor ka
përcaktuar dokumentacionin konkret që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin në një
procedurë prokurimi për të provuar eksperiencën e tyre të ngjashme, me objektin e prokurimit të
procedurës në të cilën do të marrin pjesë, si në rastin e eksperincave të ngjashme me një ent
publik, si në rastin e eksperincave të ngjashme në sektorin privat. Në rastin konkret, autoriteti
kontraktor në tejkalim të përcaktimeve ligjore kërkon që operatorët ekonomikë duhet të
dorëzojnë edhe vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik edhe faturë(a) tatimore të shitjes ku
të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, ku ndërkohë ligjvënësi për
vërtetimin e eksperiencës së mëparshme me entet publike, e përcakton në mënyrë fakultative ose
nëpërmjet kontratatve të ngjashme shoqëruar me vërtetim realizimi ose nëpërmjet faturave
tatimore të shitjes. Në këto kushte, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm
duke e hartuar atë sipas përcaktimeve të nenit 27, pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi:
“Pra persa i perket procedures tuaj qe i perket MALLRAVE ju keni te drejte te percaktoni
specifikimet teknikesasine dhe grafikun e levrimit, te percaktohen nga ju Kapacitet ekonomike
dhe financiare sipas rregullave te LPP si dhe keni te drejten te kerkoni mostra, deshmi
origjinaliteti te mostrave, testime zyrtare Ama ne asnje pike nuk kerkohet fuqi punetore. Pra kjo
pike eshte e ekzagjeruar dhe duke u mbeshtet ne NENIN 27 te LPP i cili nuk i permban piken b.
Per Autoritetin kontraktor eshte e nevojshme dhe e mjaftueshme qe operatoret ekonomik te
plotesojne te gjitha kapacitet ekonomike, teknike, profesionale per realizimin me sukses te
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kontrates duke evituar kushte kufizuese sikunder ne rastin konkret ne piken b dhe c, pasi du
kritere te tilla vecse rendojne barren e operatoreve ekonomik pjesemarres per te dorezuar
dokumentacionin i cili ne thelb nuk i sherben qellimit per realizimin me sukses te kontrates por
krijon efektin e kufizimit per pjesemarrjen e gjere ndermjet tyre. Nese do ishin te nevojshme per
realizimin e kontrates patjeter qe do ishin ne nje pike te Nenit 27 qe i perket kontrates se
mallrave, fakti qe nuk kerkohet Numri i punonjesve per realizim ne asnje pike nuk lidhet aspak
me proceduren tuaj dhe eshte nje kusht diskriminues. Kompania jone si subjekt tregetar ka
realizuar xhiro vjetore duke e kaluar 10 here fondin tuaj limit, dhe ka kontrata te ngjashme te
realizuara me sukses duke e kaluar 10 here fondin tuaj limit dhe nuk eshte e nevojshme fuqia
punetore 10 punonjes, por 4 punonjes. Ne kerkojme modifikimin e kesaj pike si me poshte:
b.Operatori ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 4 (kater) punonjës
(duke përfshirë stafin administrativë), për periudhën Maj-Korrik 2019, të vërtetuar me vërtetim
të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
c.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Maj-Korrik 2019, punonjesit si më poshtë: 1 (një) punonjës i diplomuar me profil
Kimi ose Biologji ose ekuivalent, vërtetuar me diplomë të lëshuar nga institucione të liçensuara
nga organet përkatese; 2 (dy) shofer, vërtetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B; 5 (pesë)
punonjës shërbimi (për shpërndarje malli); i Nderuar Autoritet Ju kerkoni 10 punonjes te
siguruar ndersa ne piken c numri i punonjesve qe e shikoni te arsyeshem per realizimin e
procedures del 8 punonjes. Pra jane dy pika qe nuk korrespondojne me njera tjetren. SJELLIM
NE VEMENDJEN TUAJ SE kjo prdcedure i perket MALLRA Ne jemi subject tregetar dhe nuk
jemi prodhues qe ne organogramen tone te kemi te punesuar kimist,pasi cdo informacion i
detajuar qe duhet per detergjentin e marrim me flete analize te vulosur nga prodhuesi, pra nuk
eshte e nevojshme qe ne te kemi kimist,8 apo 10 punonjes. Duke u bazuar ne Nenin 27 Kontratat
e mallrave i cili eshte cituar me siper. Persa i perket procedures tuaj qe i perket MALLRAVE ju
keni te drejte te percaktoni specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e levrimit, te percaktohen
nga ju Kapacitet ekonomike dhe financiare sipas rregullave te LPP si dhe keni te drejten te
kerkoni mostra, deshmi origjinaliteti te mostrave, testime zyrtare Ama ne asnje vend e asnje ligj
nuk shkruhet qe nje kompani tregetare te kete ne lispagesa kimist. Pra keto pika jane te
ekzagjeruara dhe duke u mbeshtet ne NENIN 27 te LPP i cili nuk i permban piken c nuk eshte ne
perpjestim te drejte me proceduren tuaj. Per Autoritetin kontraktor eshte e nevojshme dhe e
mjaftueshme qe operatoret ekonomik te plotesojne te gjitha kapacitet ekonomike, teknike,
profesionale per realizimin me sukses te kontrates duke evituar kushte kufizuese sikunder ne
rastin konkret ne piken c, pasi ky kritere vecse rendojne barren e operatoreve ekonomik
pjesemarres per te dorezuar dokumentacionin i cili ne thelb nuk i sherben qellimit per realizimin
me sukses te kontrates por krijon efektin e kufizimit per pjesemanjen e gjere ndermjet tyre. Nese
do ishin te nevojshme per realizimin e kontrates patjeter qe do ishin ne nje pike te Nenit 27 qe i
perket kontrates se mallrave. Ne kerkojme heqjen e kesaj pike.”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1. Në shtojcën nr.9 pikat 2.4.b dhe 2.4.c, “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar, si më
poshtë vijon:
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”b.Operatori ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 10 (dhjetë)
punonjës (duke përfshirë stafin administrativë dhe specialistë), për periudhën Maj-Korrik 2019,
të vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj.
c.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Maj-Korrik 2019, punonjesit si më poshtë:
-1 (një) punonjës i diplomuar me profil Kimi ose Biologji ose ekuivalent, vërtetuar me diplomë të
lëshuar nga institucione të liçensuara nga organet përkatese;
-2 (dy) shofer, vërtetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B;
-5 (pesë) punonjës shërbimi (për shpërndarje malli)”
III.2.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
III.2.3.Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë
së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik thekson se, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme dhe e domosdoshme që të sigurohet se operatorët ekonomik
pjesëmarrës, disponojnë kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Në rastin konkretë, referuar objektit dhe volumit të kontratës objekt prokurimi,
Komisioni konstaton se, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponueshmërinë e punonjësve, nuk
lë shteg për diskriminim dhe trajtim të pabarabartë të ofertuesve të mundshëm, pasi është
plotësisht në përputhje me përcaktimet e nenit 46 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, ku në mënyrë eksplicite autoriteteve kontraktore ju njihet e drejta për të
kërkuar dokumentacion vërtetues, me qëllim që të sigurohen mbi kapacitetet të operatorëve
ekonomik pjesëmarrës, për përmbushjen me sukses të kontratës. Por, numri i punonjësve, të cilët
duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë, është i ekzagjeruar dhe jo në përputhje me volumin
e kontratës objekt prokurimi.
III.2.4.Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor për disponueshmërinë e një punonjësi i
diplomuar me profil Kimi ose Biologji ose ekuivalent, vërtetuar me diplomë të lëshuar nga
institucione të liçensuara nga organet përkatese, Komisioni gjykon se, është jo në përputhje me
volumin edhe objektin e kontratës objekt prokurimi, si dhe përtej asaj cfarë është e nevojshme
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për të vërtetuar kapacitetet dhe aftësitë zbatuese të operatorve ekonomik, për përmbushjen me
sukses të saj, pasi objekti i kontratës që prokurohet është furnizimi i mallrave, dhe për tu siguruar
mbi cilësinë e tyre, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kritere të tjera kualifikimi. Në këto kushte,
autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke ulur numrin e punonjësve të
kërkuar, në përputhje me volumin e kontratës objekt prokurimi, si dhe duke hequr këkresën për
disponueshmërinë e një punonjësi të diplomuar me profil Kimi ose Biologji ose ekuivalent.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
qëndron pjesërisht.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi:
“e.Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë për mallrat e shtojcës 10, me nr. Rendor
1,3,4,5,10,12,52,78,79,80,83, Çertifikatat Ecolabel ose ekuivalente me të, si edhe analizat për
kimikatet bazë HCL dhe HIPO nga një institucion i çertifikuar (të përkthyera në shqip e
notenzuara). I Nderuar AUTORITET! Institucionet qe leshojne ECOLABEL per cdo produkt jane
ente shtetrore te cilat njihen nga Parlamenti Europian. Pra entet qe leshojne certifikimet
ECOLABEL per cdo produkt duhet te jene nga Vende Anetare te BE,dhe ketu ne Shqiperi nuk ka
asnje INSTITUCION qe te leshoj Certifikate ECOLABEL. Keto certifikime merren vetem nga
vende anetare te BE KY ESHTE NJE KUSHT DISKRIMINUES, duke u vendosur kriteret me
mareveshje, duke njohur ju me se miri se cili eshte i preferuari juaj per ta fituar kete procedure.
Ju lutem percaktoni sakte se cili do te jete Institucioni SHTETEROR SHQIPETAR qe kerkoni
analiza te produkteve ISHP, IQT,DSHP ETJ. Dhe percaktoni sa me qarte ju lutem se ku duhet ta
bejme analizen e produktit me Nr.52 dhe cfare analize kerkoni nga Institucion Shqipetar
Shteteror. CERTIFIKATAT ECOLABEL JANE KUSHT DISKRIMINUES NE KERKOJME
HEQJEN E KESAJ CERTIFIKATE. Kerkojme modifikimin e kesaj pike dhe te na percaktoni sakt
llojin e analizes qe kerkoni dhe institucionin shqipetar per te analizuar produktet.”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën nr.9 pika 2.4.e “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar, si më poshtë vijon:
”e.Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë për mallrat e shtojcës 10, me nr. Rendor
1,3,4,5,10,12,52,78,79,80,83, Çertifikatat Ecolabel ose ekuivalente me të, si edhe analizat për
kimikatet bazë HCL dhe HIPO nga një institucion i çertifikuar (të përkthyera në shqip e
noterizuara)”
III.3.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
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besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
III.3.3. Në nenin 27, pika 6 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se: “6.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; dhe/ose
b)dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike;dhe/ose
c)dëshmipër rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”
III.3.4.Nga verifikimet e kryera, Komisioni konstatone se certifikimi Ecolabel ose ekuivalent,
është një metodë vullnetare e çertifikimit dhe etiketimit të performancës mjedisore që
praktikohet në të gjithë botën. Certifikimi ekolabel identifikon produkte ose shërbime të
preferueshme për mjedisin, brenda një kategorie specifike produkti ose shërbimi. Në këto kushte,
referuar edhe objektit të kontratës objekt prokurimi, Komisioni gjykon se, ky kriter lë shteg për
kufizim të panevojshëm të konkurrencës, duke shkelur parimin e barazisë ndërmjet operatorëve
ekonomik. Komisioni thekson se, edhe pse përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është
lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, hartimi i tyre duhet të jetë gjithnjë në përputhje e
përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës objekt prokurimi, si dhe gjithëpërfshirës. Kriteret
për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Për sa më sipër, autoriteti kontraktor duhet ta
heqë kriterin e mësipërm të kualifikimit, si dhe duhet të modifikojë specifikimet teknike duke
hequr kërkesat mbi certifikatën Ecolabel.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
qëndron.
III.3.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Ju lutem percaktoni sakte se cili do te jete
Institucioni SHTETEROR SHQIPETAR qe kerkoni analiza te produkteve ISHP, IQT,DSHP ETJ.
Dhe percaktoni sa me qarte ju lutem se ku duhet ta bejme analizen e produktit me Nr.52 dhe
cfare analize kerkoni nga Institucion Shqipetar Shteteror. CERTIFIKATAT ECOLABEL JANE
KUSHT DISKRIMINUES NE KERKOJME HEQJEN E KESAJ CERTIFIKATE. Kerkojme
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modifikimin e kesaj pike dhe te na percaktoni sakt llojin e analizes qe kerkoni dhe institucionin
shqipetar per te analizuar produktet.”, Komisioni konstaton se në ankesën e paraqitur pranë,
operatori ekonomik në asnjë rast nuk ka pretenduar heqjen apo modifikimin e këtij kriteri, por
thjeshtë ka kërkuar sqarim lidhur me të, me pretendimin se janë të paqarta. Komisioni gjykon se
autoriteti kontraktor ka detyrimin të sqarojë ofertuesit për cdo kriter apo përcaktim në mënyrë të
detajuar, pasi mënyra e hartimit të kritereve të kualifikimit ndikon drejtpërdrejt në mënyrën e
ofertimit të operatorëve ekonomikë pjesmarrës. Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet
të bëjë sqarimet përkatëse lidhur me kriterin e mësipërm, duke bërë njëherazi edhe publikimin e
sqarimit përkatës në SPE në përputhje me nenin 42 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë
nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve
nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”
III.4. Lidhur me pretendimet e operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi:
“c. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga disttributori i autorizuar
i prodhuesit, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*". Në rast se do të paraqitet, kjo e
fundit: duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi
duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e sakte te subjektit qe e ka leshuar
këtë dokument, adresen e postës elektronike, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e
zyrtarit përgjegjës dhe vulën e shoqërisë. (të përkthyera në shqip e noterzuara). I Nderuar
AUTORITET! Qe te realizohet kjo kontrat me sukses duhet te dini patjeter kush eshte prodhuesi i
shkopit dhe i leckes pambukut? apo eshte e nevojshme cilesia e produktit? Ju mund te percaktoni
specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e levrimit, percaktoni te kerkoni mostra per artikujt me
"*", mund te kerkoni cdo lloj certifikate qe merret nga INSTITUCIONET SHTETERORE
SHQIPETARE qe eshte e lidhur me objektin e prokurimit, mund te kerkoni certifikata te lidhura
ngusht me objektin e prokurimit operatorit ekonomik qe perfshijne objektin tuaj te prokurimit
dhe ne baze te ketyre ju gjykoni drejte cilesin e mallit duke e pare nga mostrat qe dorezojme dhe
certifikimet qe paraqesim, pasi plotesohen keto dhe operatori ekonomik ploteson me perpikmeri
te gjitha kerkesat qe perfshihen ne LPP, nuk ka lidhje prodhuesi i shtupes bishtit leckes shkopit
koshit letres etj as ne kualifikim as ne skualifikim pasi mund te jene te shumte. E rendesishme per
reralizimin e kontrates tuaj me sukses eshte produkti te jete sipas specifikimeve teknike qe
percaktoni ju, dhe mostrat te jene sipas percaktimeve te bera nga ju dhe malli i furnizuar te jete
sipas mostrave te dorezuara dhe specifikimeve teknike te percaktuara, nuk eshte prodhuesi qe e
keni vendosur ju. Nje kriter i tille nuk i sherben aspak qellimit per realizimin me sukses te
kontrates por krijon efektin e kufizimit per pjesemarjen e gjere te operatoreve ekonomik.
d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të
prodhuesit/ve dhe tabelën e mëposhtme, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*”, ku të jetë
e perfshirë skeda teknike me të dhënat e pajisjeve në përputhje me specifikimet e kërkuara në DT
(të përkthyera në shqip e noterzuara). I Nderuar AUTORITET! Qe te realizohet kjo kontrat me
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sukses duhet te dini patjeter kush eshte prodhuesi i shkopit dhe i leckes pambukut? Apo eshte e
nevojshme cilesia e produktit? Ju mund te percaktoni specifikimet teknike, sasine dhe grafikun e
levrimit, percaktoni te kerkoni mostra per artikujt me "*", mund te kerkoni cdo lloj certifikate qe
merret nga INSTITUCIONET SHTETERORE SHQIPETARE qe eshte e lidhur me objektin e
prokurimit, mund te kerkoni certifikata te lidhura ngusht me objektin e prokurimit operatorit
ekonomik qe perfshijne objektin tuaj te prokurimit dhe ne baze te ketyre ju gjykoni drejte cilesin
e mallit duke e pare nga mostrat qe dorezojme dhe certifikimet qe paraqesim, pasi plotesohen
keto dhe operatori ekonomik ploteson me perpikmeri te gjitha kerkesat qe perfshihen ne LPP,
nuk ka lidhje prodhuesi i shtupes bishtit leckes shkopit koshit letres etj as ne kualifikim as ne
skualifikim pasi mund te jene te shumte. E rendesishme per reralizimin e kontrates tuaj me
sukses eshte produkti te jete sipas specifikimeve teknike qe percaktoni ju, dhe mostrat te jene
sipas percaktimeve te bera nga ju dhe malli i furnizuar te jete sipas mostrave te dorezuara dhe
specifikimeve teknike te percaktuara nuk eshte prodhuesi qe e keni vendosur ju. Nje kriter i tille
nuk i sherben aspak qellimit per realizimin me sukses te kontrates por krijon efektin e kufizimit
per pjesemarjen e gjere te operatoreve ekonomik. I Nderuar Autoritet ju kerkoni linkun e
produktit ne ËEB, prodhuesi nuk eshte i detyruar aspak qe produktet e tij ti kete ne ëeb, nuk ka
asnje detyrim ligjor dhe asnje ligj qe prodhuesi te kete produktet e tij ne ëeb. Kerkesat tuaja
duhet te jene te lidhura ngusht me objektin e prokurimit nuk duhet te dalin jashte kornizes ligjore
nuk mund te vendosni kushte diskriminuese dhe detyruese persa kohe nuk i permban ligji
shqipetar.
Çertifikimet përkatëse për secilin produkt (çertifikatë konformiteti CE ose të çertifikuara me
cilësinë ISO 9001:2015 ose ekuivalente te prodhuesit) Sic u fol me siper persa i perket koshit
leckes fsheses letres higjenike nuk ka asnje vlere prodhuesi pasi jane te shumte prodhues
shqipetar dhe importues, per ju e rendesishme eshte te kerkoni mostra, te percaktoni specifikimet
teknike. Per operatorin ekonomik eshte nje barr shume e madhe qe per 85 artikuj te marri 85
certifikata e Autorizime pasi une si nje subjekt tregetar i marr ne prodhues e distributor te
ndryshem te gjithe artikujt, duke respektuar deri ne detaje sppecifikimet teknike qe keni
pershkruar ju. Certifikatat e prodhuesit per materialet e pastrimit jane te teperta dhe pa asnje
vlere per realizimin me sukses te kontrates tuaj. Vlere per ju ka mostra specifikimet teknike dhe
sasia e grafikut te levrimit. Te marresh 85 certifikata nga prodhues te ndryshem nuk mjaftojne as
85 dite e per me teper per sasite e percaktuara ne sasine dhe grafikun e levrimit tek disa artikuj
jane minimale qe prodhuesi te indinjohet sa tme japi certifikimet qe i perkasin kompanis se tij,
por indinjohet tme japi cilesin qe kerkojme ne.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën nr.9 pikat 2.4.f dhe 2.4.g “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit
të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar, si më poshtë vijon:
” Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga distributori i autorizuar i
prodhuesit, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*”. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit,
duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të
përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e saktë të subjektit që e ka lëshuar këtë
dokument, adresen e postës elektronike, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e
zyrtarit përgjegjës dhe vulën e shoqërisë. (të përkthyera në shqip e noterzuara).
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Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të
prodhuesit/ve dhe tabelën e mëposhtme, për mallrat e shtojcës 10 të markuara me “*”, ku të jetë
e perfshirë skeda teknike me të dhënat e pajisjeve në përputhje me specifikimet e kërkuara në
DT (të përkthyera në shqip e noterzuara).
Shënim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë
katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.
Numri i
Kompania Çertifikimet përkatëse për
nr. i faqes referencës së
prodhuese, secilin produkt (çertifikatë
së
artikullit/
linku i
konformiteti CE ose të
Nr.
Emërtimi i mallrave
katalogëve
(kodi)
produktit
çertifikuara me cilësinë
për çdo
nxjerrë nga
në ëeb-in e
ISO 9001:2015 ose
arikull etj.
manuali i
prodhuesit
ekuivalente
prodhuesit
1

................

”
III.4.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
III.4.3. Në nenin 27, pika 6 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se: “6.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; dhe/ose
b)dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike;dhe/ose
c)dëshmipër rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”
III.4.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi
paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në
përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore
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të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt
prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë
origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin
dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi. Akoma më tej
KPP gjykon se dokumenti i kërkuar mund të sigurohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë të
cilët kanë për objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallra për të cilat kanë për detyrë të
dëshmojnë në çdo rast origjinalitetin e tyre. Me kriterin e vendosur autoriteti kontraktor nuk ka
tejkaluar objektin e prokurimit pasi për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall”
sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për
tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 27 pika 3 e VKM
914/2014 i jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të
dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në
dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë
apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike. Por
referuar zërave objekt prokurimi, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të kërkojë
autorizim prodhuesi apo nga distributor i autorizuar vetëm për detergjentët dhe solucionet e
pastrimit, si dhe kur këto të fundit kërkohen në sasi të konsiderueshme, pasi këto produkte janë të
vetmet që kanë specifikë të vecantë, si nga përbërja, ashtu dhe nga rëndësia e tyre në këtë
procedurë prokurimi. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor
duhet të kryej modifikimin e kriterit të mësipërm sipas konstatimeve të Komisionit.
III.4.5.Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor për pasqyrimin e linkut të produktit në faqen
zyrtare të internetit të kompanisë prodhuese, Komisioni gjykon se është një kërkesë kufizuese,
pasi pasqyrimi i produkte nga prodhuesit në faqe interneti, nuk është kompetencë e operatorit
ekonomik ofertues, pasi jo cdo prodhues disponon faqe zyrtare, si dhe jo cdo produkt pasqyrohet
në këtë faqe edhe në rastet kur disponohet. Komisioni sqaron se, pavarësisht se operatorët
ekonomikë, të cilët kanë për objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallra, kanë detyrimin
të dëshmojnë në çdo rast origjinalitetin e tyre, si dhe përpuethshmërinë me specifikimet teknike
të vendosura, autoriteti kontraktor duhet të kërkojë dokumentacion i cili mund të disponohet
lehtësisht, për të mos krijuar vështirësi të panevojshme, të cilat krijojnë pabarazi dhe diskriminim
te operatorët ekonomik pjesëmarrës. Ndërsa, përsa i takon kërkesave të autoritetit kontraktor
lidhur me certifikatat ISO ose CE, janë të ekzagjeruara dhe kufizojnë pjesmarrjen e operatorëve
ekonomikë në këtë procedur, pasi nuk i referohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë kapaciteteve,
cilësive, standarteve, të këtyre të fundit, por i referohen palëve të treta, për këtë arsye këto
kërkesa janë joproporcionale dhe mund të përbëjnë shkak për skualifikim të padrejtë të
operatorëve ekonomikë në fazën e vlërsimit të ofertave. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit duke hequr kërkesën për pasqyrimin e
linkut të produktit në faqen zyrtare të internetit të kompanisë prodhuese, si dhe kërkesën për
certifikatat ISO dhe CE.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
qëndrojnë.
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III.5. Lidhur me pretendimet e operatori ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution”
sh.p.k., për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi:
“I Nderuar Autoritet! Data e hapjes se tenderit eshte 01.08.2019 ora 08:00. Afati i fundit per
pranimin e ofertave eshte 29.08.2019 ora 11:00. Duke u bazuar ne NENIN 33 Procedura e
Hapur Pika 4 Afati kohor për këtë procedurë i parashikuar në nenin 43 të LPP është si vijon: a)
Në procedurën e hapur, me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, afati për paraqitjen e
ofertave është jo më pak se 52 (pesëdhjetë e dy) ditë nga data në të cilën është shpallur njoftimi i
kontratës në faqen e internetit të APP-së. b) Në procedurën e hapur, me vlerë ndërmjet kufirit të
lartë e të ulët monetar, afati kohor minimal për marrjen e ofertave është 30 (tridhjetë) ditë nga
dita kur është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së
c) Kur njoftimet janë hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe
procedurat për transmetim elektronik të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet
kohore për marrjen e ofertave të parashikuara në shkronjat “a” e “b”, mund të shkurtohen 7
(shtatë) ditë. c. Në procedurën e hapur, për kontratat e punëve publike, me fond limit nga
12.000.000 (dymbëdhjetë milionë) lekë deri 2.400.000.000 (dymiliard e katërqind milionë) lekë,
nuk do të aplikohet shkurtimi i këtij afati. PRA AFATI i fundit per dorezimin e ofertes duhet te
jete data 30.08.2019 duke ju referuar dhe germes C qe nuk ka shkurtim afati per fondin limit qe
prokurohet nga Autorltetl Juaj. Afati i fundit per pranimin e ofertave”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.5.1. Në nenin 33, pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se:
« 4.Afati kohor për këtë procedurë i parashikuar në nenin 43 të LPP është si vijon:
a)Në procedurën e hapur, me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, afati për paraqitjen e
ofertave është jo më pak se 52 (pesëdhjetë e dy) ditë nga data në të cilën është shpallur njoftimi i
kontratës në faqen e internetit të APP-së.
b)Në procedurën e hapur, me vlerë ndërmjet kufirit të lartë e të ulët monetar, afati kohor
minimal për marrjen e ofertave është 30 (tridhjetë) ditë nga dita kur është shpallur njoftimi i
kontratës në faqen e internetit të APP-së.
c)Kur njoftimet janë hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe
procedurat për transmetim elektronik të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet
kohore për marrjen e ofertave të parashikuara në shkronjat “a” e “b”, mund të shkurtohen 7
(shtatë) ditë.
c.1)Në procedurën e hapur, për kontratat e punëve publike, me fond limit nga 12.000.000
(dymbëdhjetë milionë)lekë deri 2.400.000.000 (dymiliard e katërqind milionë) lekë, nuk do të
aplikohet shkurtimi i këtij afati. »
III.5.2.Nga verfikimet e kryera, Komisioni konstaton se autoriteti kontraktor ka publikuar
procedurën e prokurimit objekt ankimi në datën 01.08.2019, si dhe ka parashikuar datën
26.08.2019, si afatin e fundit të dorëzimit të ofertave. Komisioni gjykon se afati i vendosur nga
autoriteti kontraktor për dorëzimin e ofertave është totalisht në përputhje me parashikimet e nenit
33 pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, pasi rasti përjashtimor në të cilin bazohet
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ankimuesi, parashikohet vetëm për kontratat të cilat kanë objekt punët publike dhe jo blerjen e
mallrave sikurse është edhe kontrata objekt prokurimi.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
nuk qëndrojnë.
III.6.Referuar dokumentacionit të administruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
konstatohet se është dorëzuar informacioni i autoritetit kontraktor drejtuar Komisionit, në të cilin
konstatohet se operatori ekonomik ankimues “Atlantik 3” ka paraqitur ankesë duke kërkuar
modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit në formë elektronike në
datën 05.08.2019, si dhe në datën 08.08.2019 është paraqitur ankesa në formë shkresore.
III.6.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit
administrativ për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i
ka kthyer përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Atlantik 3” sh.p.k., me
anë të shkresës nr.3570/6prot., datë 08.08.2019, duke mos e pranuar atë.
III.6.2.Në datën 16.08.2019, operatori ekonomik ankimues “Atlantik 3” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
III.6.3. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.
9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin është parashikuar: 1. 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. 1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me
marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e
në vijim të këtij neni. 2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari,
me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji. 5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7
ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese
të punës. 6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në
pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në
Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të
afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga
autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje
me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
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III.6.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar si edhe parashtrimeve me shkrim të
operatorit ekonomik ankimues, konstatohet se ankesa e operatorit ekonomik ankimues “Atlantik
3” sh.p.k. është depozituar pranë autoritetit kontraktor në datën 08.08.2019, referuar kjo shkresës
kthim përgjigje të trajtimit të ankesës së operatorit ekonomik nga ana e autoritetit kontraktor,
dokument ky për të cilin ankimuesi është vënë në dijeni pasi e ka paraqitur bashkëngjitur ankesës
së tij të depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në shkresën nr. 3570/6 Prot., datë
08.08.2019, me anë të së cilës është trajtuar ankesa e paraqitur nga ankimuesi nga ana e
autoritetit kontraktor, konstatohet se ankimuesi ka paraqitur ankesën, në formë elektronike në
datën 05.08.2019, si dhe në datën 08.08.2019 është paraqitur ankesa në formë shkresore.
Referuar ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se
ankimi administrativ pranë autoritetit kontraktor në lidhje me dokumentat e tenderit, i paraqitet
së pari me shkrim këtij të fundit brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së
sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor nis që në ditën e publikimit
të njoftimit të kontratës kur ankimuesi është vënë në dijeni dhe është njohur me këto dokumenta,
sipas parashikimeve të nenit 63 pika 1.1 të LPP-së. Në rastin konkret, Komsioni i Prokurimit
Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues nuk ka ezuaruar ankim administrativ pranë
autoritetit kontraktor brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 1.1 të L.P.P.-së, pasi siç
cituam edhe më lart, ankesa pranë autoritetit kontraktor paraqitet së pari këtij të fundit me shkrim
brenda 7 ditëve nga data e publikimit të dokumentave të tenderit. Për këtë arsye, ankesa e
paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues është pas përfundimit të afatit të parashikuar nga
neni 63 pika 1.1. të L.P.P.-së, duke mos u legjitimuar ratione temporis në dorëzimin e ankesës
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, në rastin
konkret nga dokumentat e paraqitura nga vetë ankimuesi vërtetohet se ankesa është paraqitur në
autoritetin kontraktor jashtë afatit të përcaktuar ligjor.
III.6.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues “Atlantik 3” sh.p.k., nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve
ligjore të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm
të ankesës” që, referuar nenit 26, pikës 3, shkronja “a”, të Vendimit të Komisionit të Prokurimit
Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, ndaj përbën shkak për mospranimin e ankesës
6 nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrrespektimit të afateve të
ankimimit. Komisioni i Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së
prokurimeve publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie
thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt
rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.6.6. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj
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të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara
në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “T&M Chemical
Distribution” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF32266-07-31-2019, me objekt: “Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë për UT”, me
fond limit 14,781,383 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 26.08.2019,
nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Atlantik 3” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit e sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “T&M Chemical Distribution” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1409 Protokolli, Datë 16.08.2019; Nr. 1411 Protokolli, Datë 16.08.2019
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