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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _______ Prot. Tiranë , më ___/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “PC STORE”

Procedura e prokurimit: E Hapur

1.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -59090-03-28-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë”me fond
limit 9.199.361(nëntë milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e
një)lekë pa tvsh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 03.04.2018, nr.13

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.“ advanced bussiness solution(abs)”sh.p.k K41710002J

Vlera 4.870.000(katër milion e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë)lekë pa tvsh.

2. ISEC sh.p.k L41309404L

Vlera 7.994.410(shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e dhjetë)lekë
pa t.v.sh.

3. “BNT ELECTRONICS “ sh.p.k J61817047D
Vlera 5.960.620(pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzetë)lekë pa

tvsh.
4.PC STORE sh.p.k L01606034A

Vlera 6.899.560(gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e
gjashtëdhjetë)lekë pa tvsh.
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5. “DIVITECH ” sh.p.k L01306049O

Vlera 7.890.000(shtatë milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë)lekë pa tvsh.

6. B 360 sh.p.k

Vlera 0(zero)

7.C.C.S sh.p.k J61901033C

Vlera 6.900.030(gjashtë milion e nëntëqind mijë e tridhjetë lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. advanced bussiness solution(abs)”sh.p.k K41710002J

Vlera 4.870.000(katër milion e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë)lekë pa tvsh.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 6 e DST Operatori Ekonomik duhet

të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi ose autorizim i distributorit zyrtar i autorizuar prej

prodhuesit ku të përshkruhet në menyrë specifike që Operatori Ekonomik është i autorizuar nga

Prodhuesi për shitjen dhe servisin, për të gjitha pajisjet e ofertuara. Autorizimi i Prodhuesit duhet

të përfshijë detaje për kontaktin e përfaqësuesit të prodhuesit (emër, email, tel) në mënyrë që të

verifikohet autenticiteti.

Në përmbushje të kriterit të sipërcituar operatori ekonomik për zërin “Printer A4 Bardh e Zi”ka

paraqitur në sistemin elektronik “Autorizim Distributori”datë 24.04.2018 i shoqërisë Arthouse në

të cilën specifikisht citohet se….….

Ne “ARTHOUSE” sh.p.k distributor zyrtar dhe me reputacion të prodhuesit të pajisjeve/softëareve

të printimit/fotokopjimit /skanimit të XEROX ltd autorizojmë :

Advanced Bussiness Solution me vendodhje dhe adresë të regjistruar në Rr.Papa Gjon Pali H1,Nr.19

Tiranë,Shqipëri që të paraqesë një ofertë dhe më pas të negociojë dhe të nënshkruajë një kontratë

për rishitjen e produkteve të prodhuara nga XEROX Ltd dhe të distribuara nga ne për tenderin me

titull”Blerje Pajisje Kompjuterike Për Nevoja te Shoqërisë”

Po kështu për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit Xerox Ltd dhe distributorit Arthouse ka paraqitur

në sistemin elektronik autorizim të prodhuesit Xerox Ltd për distributorin Arthouse.

Në përputhje me kriterin e kërkuar në DST AK në mënyrë që të verifikohet autenticiteti iu drejtua me

anë të një kërkesë për informacion kompanisë Xerox ltd mbi distributorët e saj në Republikën e

Shqipërisë(e cila bëhët pjesë e dosjes së prokurimit).

Në përgjigje të kërkesës nga AK kompania Xerox ltd ka kthyer përgjigje në të cilët konfirmon se

distributorët e saj në Republikën e Shqipërisë janë si më poshtë:
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1. ITD Sh.p.k - Gjergji Center, Rr."Murat Toptani", Tirana,  Albania

 

2. CCS Computer and Copier Systems - Rruga Sulejman Delvina, Nr.8, 1019, Tirana,

ALBANIA

 

3. KALLFA sh.p.k, Address: Str. "Perlat Rexhepi", Nd. 1, H. 13, Tirana, Albania

 

Nga informacioni i paraqitur nga kompania prodhuese dërguar UKT sh.a vërtetohet se

kompania Arthouse sh.p.k nuk është distributor zyrtar i kompanisë prodhuese Xerox ltd.

Në këto kushte Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumenti i paraqitur në sistemin

elektronik nga operatori ekonomik Advanced Bussiness Solution sh.p.k, përmban të dhëna të

pasakta.

Në shtojcën 9 të DST shprehet se ....Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të
dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit
53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu
VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet e tenderit.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

2. BNT ELECTRONICS J61817047D
Vlera 5.960.620(pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzetë)lekë pa

tvsh.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Gjatë shqyrtimit të ofertave për proçedurën me objekt”Blerje Pajisje Elektronike për Nevoja të
Shoqërisë”u konstatua se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “BNT ELECTRONICS”
konkretisht në vlerën 5.960.620(pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e
njëzetë)lekë pa tvsh është anomalisht e ulët.

Në këto kushte në zbatim te nenit 56 te ligjit nr. 9643,date 20.11.2006”Per Prokurimin Publik”i
ndryshuar ku shprehimisht thuhet se ……..

1)Kur AK veren se nje ose me shume oferta per kontratat e mallrave ,puneve apo sherbimeve
jane anomalisht te uleta ai perpara se te vazhdoje me procesin e vleresimit te ofertave i kerkon
operatorit ekonomik perkates te paraqese me shkrim dhe brenda 3 diteve pune shpjegime per
elementet e vecante te ofertes per:

a)anen ekonomike te metodes se ndertimit ,procesit te prodhimit apo sherbimeve te ofruara

b)zgjidhjet teknike te ofruara dhe ose ndonje kusht favorizues te jashtezakonshem qe ka ofertuesi
per kryrjen e punimeve ,per furnizimin e mallrave apo te sherbimeve

c)origjinalitetin e puneve ,mallrave apo te sherbimeve te propozuara nga ofertuesi

d)zbatueshmerine e detyrimeve qe lidhen me mbrojtjen ne pune dhe kushtet e punes ne vendin ku
do te kryhet apo ku do te sigurohet furnizimi….
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Në zbatim të dispozitave të mësipërmë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave më datë 15.05.2018 iu

drejtua operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” me anë të kërkesës për sqarim oferte

anomalisht të ulët.

Më date 18.05.2018 nëpërmjet mesazheve elektronike u konstatua se operatori ekonomik BNT

ELECTRONICS ka bashkëngjitur shkresën me lëndë “ Sqarim mbi Ofertën Anomalisht të

Ulët”.

Së pari Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori ekonomik nuk ka respektuar

formën në të cilën e kërkon ligji përkatësisht neni 56 pika 1 në të cilën parashikohet se….

Kur AK vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave ,punëve apo shërbimeve janë

anomalisht të ulëta ai përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave i kërkon

operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për

elementet e veçantë të ofertës

Megjithatë edhe nëse pranohet forma e shkresës e paraqitur në sistemin elektronik K.V.O

konstaton se në argumentimin dërguar UKT sh.a operatori ekonomik sqaron se …

Duke qënë se institucioni juaj ka një rol të rëndësishëm dhe proçedura e prokurimit të zhvilluar

nga ju është e një rëndësie të veçantë ,shoqëria jonë i ka kërkuar partnerëve tanë suport

specifikisht për këtë proçedurë dhe për këtë arsye oferta jonë është specifikisht për këtë

proçedurë dhe për këtë arsye oferta jonë është konform specifikimeve teknike të kërkuara nga

AK dhe me çmimet konkurruese.

Referuar argumentimit të operatorit ekonomik në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për

Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikon se 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më

shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,

përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik

përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të

ofertës, për: a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve

të ofruara; b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm,

që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve; c)

origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi; ç)

zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku

do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.

Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të Prokurimit

Publik”, i ndryshuar parashikon se: “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i

vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët

sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës

anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme: Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak

oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më

shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur.
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Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta

vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave

të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave

duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të

tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të

dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në

përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Në interpretim të nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,

i ndryshuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se barra e provës mbi argumentin e

ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe në zbatim të VKM 914/2014.

Gjithashtu, K.V.O gjykon se argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë

katër kushte kumulative për ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari,

operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të

metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të

paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta

dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për për furnizimin e

mallrave.

Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e

ulët të paraqesin prova shkresore para autoritetiti kontraktor në lidhje me origjinalitetin e

punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi, si edhe së fundmi duhet të

vërtetojë zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në

vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. Gjithashtu K.V.O

thekson se katër kushtet të parashikuara në neni 56 pika 1 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për

Prokurimin Publik”I ndryshuar janë kushte kumulative të cilat më anë të provave shkresore dhe

argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë ankimues, oferta e të cilëve

rezulton anomalisht e ulët.

Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në sistemin elektronik nga operatori ekonomik

“BNT ELECTRONICS” sh.p.k rezulton se ky i fundit nuk është konform kërkesave të

përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave

konstaton se ankimuesi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion mbështetës ose provues si: fatura

tatimore, fletë zhdoganimi, kontrata furnizimi, kontrata të mëparshme të lidhura me autoritete të

ndryshme, apo ndonjë dokument tjetër, që të argumentojë kushtet apo elementët e favorshëm pse

kjo ofertë e dalë anomalisht e ulët duhet të pranohet dhe se nuk krijon asnjë rrezik për

mosrealizimin me sukses të kontratës.

Operatori ekonomik ankimues ka detyrimin ligjor që të prezantojë me dokumentacion provues
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zgjidhjet teknike dhe/ose ndonjë kusht favorizues që do të garantonin realizimin e furnizimit

të mallrave pranë autoritetit kontraktor.

Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon

se nga ana e operatorit ekonomik BNT ELECTRONICS – oferta e të cilit në zbatim të formulës

të përcaktuar në legjislacion ka dalë anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime dhe

dokumentacion jo i plotë që të argumentojnë ofertën anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së

përzgjedhur, zgjidhjeve teknike të posaçme, kushte përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi

apo origjinaliteti i punës së propozuar), duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në

të gjithë elementët e saj me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.

Referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi” i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për

Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave

që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore

të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i

fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta

(si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien

e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta anomalisht të ulëta, referuar

formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.

Sqarojmë se risku që mund të shfaqet nga një ofertë anomalisht të ulët është në disa drejtime

nga të cilat përmendim rrezikun për mos kryerjen e furnizimit në në cilësinë e duhur; rreziku i

tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos

kryerja e furnizimit brenda afateve kohore të parashikuara, humbjet që mund të pësojë në kohë

nga mos kryerja e shërbimit gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në rast të

mos zbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e

ulët.

Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon

se nga ana e operatorit ekonomik – oferta e të cilit në zbatim të formulës të përcaktuar në

legjislacion ka dalë anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime dhe dokumentacion jo i plotë që të

argumentojnë ofertën anomalisht të ulët duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në

të gjithë elementët e saj me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.

Rrjedhimisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se nga ana e operatorit ekonomik nuk

është sjellë argumentimi i ofertës anomalisht të ulët në respekt të nenit 56 të LPP-së, ndaj

dokumentacioni i paraqitur nga ky operator nuk konsiderohet i vlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të
nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”,nenit 56 pika 2 i ndryshuar
dhe mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi pas shqyrtimit të
shpjegimit të ofertës anomalisht të ulët nuk bindet se është e rregullt në të gjitha elementët e saj.
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3. B 360 sh.p.k

Vlera 0(zero)
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “B360” shpk
nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e
teknik të kërkuar në Shtojcën e DT.
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave.
Mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “B360” Sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1
dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 9, e dokumenteve
standarte të tenderit për këtë procedurë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “PC STORE
sh.p.k”me ofertë 6.899.560(gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e
gjashtëdhjetë)lekë pa tvsh. pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet
siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në tender, pranë Autoritetit
Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik BNT
ELECTRONICS”sh.p.k hyrë në UKT sh.a me nr. Prot 14240,datë 24.05.2018, në lidhje me
vlerësimin e kryer nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
Me marrjen e ankesës së operatorit të mësipërm në mbështetje të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” (të ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në VKM-në Nr. 914, datë
29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, Kreu X, Neni 78, pika 2, me
Urdhërin nr. 9747/9 datë 17.05.2018, u pezullua proçedura sipas legjislacionit në fuqi, deri në
marrjen e një vendimi përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP.
Gjithashtu në mbështetje të pikës 6/a të Kreut X te Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914,
datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,i ndryshuar me urdhër
9958/6 datë 24.05.2018, u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave i cili pasi u njoh me
pretendimet e operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” shpk, konkludoi në mos pranimin
e ankesës.

Më datë 05.06.2018 operatori ekonomik ka ankimuar vendimin e AK pranë KPP.

Me anë të vendimit nr.581/1 Prot, datë 07.09.2018 KPP vendosi mospranimin e ankesës, si dhe
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lënien në fuqi të vendimit të AK.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.05.2018

Ankesa:PO(Ankesë e paraqitur nga operatori ekonomik ”BNT ELECTRONICS” sh.p.k i cili i
është kthyer përgjigje më datë 25.05.2018,prot 14240/1
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