REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 88/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 26.01.2017 lidhur
me kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Victoria Invest” sh.p.k& “Victoria Invest International”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”
me Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km 9+500, rruga e re Milot-Skuraj”,
me fond limit 273,757,176.882 lekë pa TVSH e zhvilluar
nё 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar.

Ankimues:

JV “Vuthaj” sh.p.k& “Gener 2” sh.p.k
Autostrada Skuraj Milot, Km 1, ndërtesa 1 katëshe.

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rruga “Sami Frashëri”, Nr.33 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”, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka paraqitur
ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që
shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik;

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 26.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim mbrojtja
nga lumi km 9+500, rruga e re Milot-Skuraj”, me fond limit 273,757,176.882 lekë pa TVSH e
zhvilluar nё 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.
II.2. Në datën 20.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 01.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Kombeas
Alb Tiefbau
Vëllezërit Hysa
Geci
Agi Kons
Bami

0.00
190,560,731.00
205,557,713.00
215,783,596.88
217,450,999.50
223,778,008.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
2

Kthella
Victoria Invest International
Riviera
Alko Impex G.C
Gjoka Konstruksion
Cobial
Vuthaj
Vega

226,399601.00
232,470,379.58
235,591,650.00
244,081,110.00
245,160,273.80
246,211,192.50
268,305,776.00
273,435,726.38

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 01.011.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International”
sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International D.Sh.H & Victoria
Invest shpk” rezulton se nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim: • Nuk është
paraqitur nga të dyja shoqëritë pjesëmarrëse në bashkimin e operatorëve ekonomikë
vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është fitues
dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u
lidhur, sipas LPP, në çastin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën
70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës, por vetëm nga “Viktoria Invest
International”. Kjo në kundërshtim me kriterin e vecantë të përcaktuar në tender dhe me
nenin 26/10 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e regullave të prokurimit
publik” i cili parashikon si më poshtë: “Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ndalohet të
kualifikojë për punë publike, të prokuruara sipas LPP-së, operatorët ekonomikë që janë
fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në process për t'u
lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet fizike,
në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe
për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili prej tyre, për t’u kualifikuar për punë
publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të
përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të realizojë në përputhje me kontratën e
bashkëpunimit”. •
2. Për sa i përket kapaciteteve teknike mbi mjetet/makineritë, operatori Victoria Invest shpk
ka deklaruar se mjetet nuk janë deklaruar konform kriterit të përcaktuar në DST se:
“...makineritë e mësipërme nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por vetëm
për këtë objekt si dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën
nuk është shpallur ende fituesi”. Rezulton se, ndryshe nga sa ka deklaruar, ky operator
më datë 20.12.2016 në sistem ka paraqitur dëshmi/dokumentacion/foto për mjetet: Ekskavator hitachi deklaratë doganore R 7894 - Ekskavator hitachi deklaratë doganore
R 6934 - Autobot uji AA026MZ, edhe në procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km.16+200, aksi rrugor Elbasan - Librazhd”.
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II.5. Në datën 07.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International”
d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së
cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:




Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit ju sqarojmë se ne kriteret e vecanta të
kualifikimit është kërkuar “Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë Vërtetim nga Autoriteti
Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është fitues dhe/apo ka në proces
në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një investim/investime, sipas një kontrate
apo kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, në çastin e hapjes së
ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të
punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili
prej tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike,
në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës që ai ka marrë përsipër të realizojë
në përputhje me kontratën e bashkëpunimit. Nga interpretimi i kësaj kërkese rezulton se
ky vërtetim duhej në rast se operatori ekonomik pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi
është fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/nënkontraktor, një
investim/investime sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për tu lidhur
sipas LPP në castin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70% të
vëllimeve të përgjithshme të punës. Ju bëjmë me dije se shoqëria jonë Victoria Invest
sh.p.k nuk ka asnjë kontratë pune publike apo nënkontraktor me ARRSH të lidhur apo në
proces për tu lidhur sipas LPP për të cilën të jetë dhënë miratimi nga ARRSH dhe
supervizori/mbikqyrësi i punimeve. Ndërsa shoqëria Victoria Invest International sh.p.k
e cila ka kontratë të lidhur me ARRSH me objekt “Sistemim asfaltim rruga Librazhd –
qafë Stude lot 3”ka paraqitur në këtë procedurë vërtetimin nga ARRSH për punimet e
kryera duke plotësuar këtë kriter të DST. Sa më sipër pretendimi juaj nuk qëndron.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit ju bëjmë me dije se shoqëria Victoria Invest
ka paraqitur në tender shtojcën 9 “Mbi disponimin e makinerive” ku deklarojmë se
zotërojmë mjetet pajisjet teknike dhe aset të tjera fizike për të realizuar kontratën me
objekt “Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga e re Milot Skuraj.
- Eskavator me zinxhir 05 m3 me targa Volvo EC360CL me deklaratë doganore R
7094,
- Eskavator me zinxhir 0.5 m3 me targa Volvo EC 340 me deklaratë doganore R
51520
- Eskavator me zinxhir 2 m3 me targa Hitachi ZX470LCH-3 me deklaratë doganore R
8693
- Autobot Uji me targa AA830MY me leje qarkullimi ELD0085016 me nr shasie
1NK0LT0X31R879141.
Po ta shikonit me vëmëndje makineritë e deklaruara për realizmin e kontratës me objekt
“Ndërtim mbrojtja nga lumi km9+500, rruga e re Milot –Skuraj” nuk ka asnjë mjet nga
ato që keni përcaktuar ju tek arsyeja e skualifikimit.Mjetet Eskavator Hitachi deklaratë
doganore R7894- Eskavator Hitachi deklaratë doganore R 6934-Autobot Uji AA026MZ
nuk janë të përfshira në shtojcën 9 për realzimin e kësaj kontrate . Megjithatë AK ka të
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gjithë të drejtën të verifikojë mjetet e nevojshme për realzimin e kontratës gjatë gjithë
kohëzgjztjes së saj. Kjo arsye skualifikimi nuk qëndron.
II.6. Në datën 17.11.2016, me shkresën nr. 9148/3 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “Victoria Invest International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k është vënë në dijeni
në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 23.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest
International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.10029 prot., datë 06.12.2016, protokolluar me tonën me
nr.2352/2 prot., datë 09.12.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.9. Në datën 13.12.2016, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, me vendimin K.P.P.954/2016, ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest
International” sh.p.k& “Victoria Invest” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim mbrojtja
nga lumi km9+500,rruga e re Milot-Skuraj”, me fond limit 273,757,176.882 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k& “Victoria Invest” sh.p.k
duke i kualifikuar këta operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Victoria Invest” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
II.9. Në datën 26.01.2017, autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka kryer
rivlerësimin e procedurës në sistemin elektronik të prokurimeve, duke zbatuar vendimin K.P.P.
954/2016, datë 13.12.2016. Në këtë riklasifikim bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria
Invest” sh.p.k & “Victoria Invest International” sh.p.k rezulton i kualifikuar ne këtë procedurë
prokurimi sipas vendimit KPP 954/2016 datë 13.12.2016.
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II.10. Në datën 15.02.2017 me vendimin 1004/2/2017, Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur heqjen e pezullimit për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.11. Në datën 01.02.2017, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k&
“Gener 2” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Victoria Invest” sh.p.k& “Victoria Invest
International” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi me pretendimet si më poshtë:
-

-

-

Në datën 26.01.2017 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësim ofertash duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Victoria Invest International” sh.p.k . Ky vendim
është i pambështetur në ligj dhe DST e tenderit për arsyet e mëposhtme:
Operatori ekonomik “Victoria Invest International” dshh & “Victoria Invest” sh.p.k
nuk plotëson kriterin e vendosur në DST pika 2.3 Kapaciteti teknik i cili sanksionon
“ Kandidati/ ofertuesi duhet të ketë realizuar: a) punë të ngjashme për një objekt të
vetëm në vlerë jo më të vogël se 100,000,000 lekë që është realizuar gjatë tre viteve
të fundit ose b) punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera e
marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është jo më pak se 500,000,000 lekë.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të
kualifikueshme” pasi punët e paraqitura nuk kanë zërat kryesorë të preventivit të
tenderuar. Këtë fakt e mbështesim dhe në interpretimet e shumta që KPP ka bërë për
punët e ngjashme (psh Vendimi nr.17/2016 dhe shumë vendime të tjera.
Victoria Invest International dshh nuk plotëson vërtetimin e ARSH pasi ka punë në
vazhdim sipas vërtetimit me nr.8333/1 prot datë 17.10.2016.
Victoria Invest sh.p.k nuk ka paraqitur vërtetim të ARSH-së . Mjeti i paraqitur
eskavator me zinxhir Hitachi është blerë vetëm me kovë dokument zhdoganimi për ta
vërtetuar foton e paraqitur nga ky operator ekonomik që për kokën tip polipo nuk ka.
Theksojmë se oferta e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk është e vlefshme sipas
kritereve të tenderit. Në këto kushte kërkojmë shfuqizimin e vendimit të KVO-së.

II.11. Në datën 07.02.2017 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 790/3 prot., i ka kthyer
përgjigje bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k & “Gener 2” sh.p.k
duke e refuzuar ankesën e tij me argumentin se të gjitha pretendimet e parashtruara në ankesë
janë marrë në shqyrtim në mënyrë të hollësishme nga ana e Komisioni i Prokurimit Publik i cili
ka konkluduar me Venidmin nr.954/2016 datë 13.12.2016.
II.12. Në datën 17.02.2017, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k&
“Gener 2” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt
të paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.13. Nëpërmjet shkresës me nr.1378/1 prot, datë 23.02.2017, protokolluar me tonën me
nr.232/2 prot, datë 23.02.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k
& “Gener 2” sh.p.k për kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International” dshh & “Victoria Invest” sh.p.k në procedurën e
prokurimit objekt ankimi me argumentin se “Operatori ekonomik “Victoria Invest
International” dshh & “Victoria Invest” sh.p.k nuk plotëson kriterin e vendosur në DST pika
2.3 Kapaciteti teknik i cili sanksionon “ Kandidati/ ofertuesi duhet të ketë realizuar: a) punë të
ngjashme për një objekt të vetëm në vlerë jo më të vogël se 100,000,000 lekë që është realizuar
gjatë tre viteve të fundit ose b) punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera e
marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është jo më pak se 500,000,000 lekë. Plotësimi i njërit
prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme”, pasi punët e paraqitura
nuk kanë zërat kryesorë të preventivit të tenderuar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
“Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në
një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Vuthaj” sh.p.k &
“Gener 2” sh.p.k si operatori ekonomik i vetëm i kualifikuar në klasifikimin fillestar të ofertave
të datës 01.11.2016, legjitimohet të paraqesë ankesë pasi, interesi i tij i ligjshëm, dëmtohet
tashmë nga kualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International”
dshh& “Victoria Invest” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi.
Theksojmë se, në klasifikimin e parë të datës 01.11.2016, të dhënë nga vlerësimi i KVO-së,
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” dshh & “Victoria Invest”
sh.p.k rezulton i skualifikuar, ndaj edhe bashkimi i operatorëve ekonomikë “Vuthaj” sh.p.k&
“Gener 2” sh.p.k në atë moment nuk ka pasur asnjë interes, përsa kohë që oferta e tij ishte e
vetmja ofertë e kualifikuar.
III.1.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, autoriteti kontraktor ka zbatuar vendimin KPP
954/2016, datë 13.12.2016, dhe në datën 26.01.2017 ka kryer rivlerësimin e ofertave duke e
kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” dshh &
“Victoria Invest” sh.p.k. Nisur nga ky vlerësim i ri, bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Vuthaj” sh.p.k& “Gener 2” sh.p.k i cili tashmë nuk është i vetmi i kualifikuar ka interes të
drejtëpërdrejtë në këtë procedurë prokurimi pasi interesi i ligjshëm, i drejtëpërdrejtë dhe real i
tij, cënohet nga ky rivlerësim e rrjedhimisht, i lind e drejta për t’u ankuar në respekt të shkallëve
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të ankimimit, të parashikuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, fillimisht pranë
autoritetit kontraktor e më pas pranë KPP, vetëm për ato pretendime të cilat nuk kanë qenë
asnjëherë objekt shqyrtimi pranë këtyre të fundit.
III.1.3. Referuar vendimit KPP 954/2016 datë 13.12.2016, Komisioni konstaton se pretendimi i
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k & “Gener 2” sh.p.k lidhur me
mosplotësim të kriterit për kontratat e ngjashme, nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Victoria Invest International” dshh& “Victoria Invest” sh.p.k, nuk ka qenë objekt shqyrtimi në
asnjërën prej shkallëve të ankimimit, e për rrjedhojë ankimuesi legjitimohet të ngrejë këtë
pretendim në këtë fazë të procedurës.
Sa mw sipwr arsyetuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.4. Operatorët ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k
kanë krijuar bashkimin e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së lidhur para një noteri
publik Nr.746 Rep datë 10.10.2016. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit rezulton se
bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar për zbatimin e objektit “Ndërtim mbrojtja nga
lumi km 9+500, rruga e re Milot Skuraj”.
Referuar kontratës së mësipërme të bashkëpunimit parashikohet se [...]Në këtë bashkim
kontraktori kryesor është shoqëria Victoria Invest International sh.p.k e cila do të kryejë
volumet e punës në masën 54.8% të zërave të punimeve konform preventivit të dhënë për zbatim
nga autoriteti kontraktor (përvec zërave të preventivit që do të kryhen nga shoqëria Victoria
Invest” sh.p.k . Shoqëria Victoria Invest do të kryejë volumet e punës në masën 45.2 të zërave të
punimeve konform preventivit të dhënë për zbatim nga autoriteti kontraktor (përvec zërave të
preventivit që do të kryhen nga shoqëria Victoria Invest International d.sh.h[...]”
III.1.5 Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar:
a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në vlerë jo më të vogël se 100 000 000 lekë
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. ose
b) punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku
gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 500 000 000 lekë. Plotësimi i njërit prej dy
kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
Për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve, të paraqitet vërtetim i lëshuar nga
një ent publik ku të shënohen vlera koha dhe natyra e punës së bërë, formulari i
vlerësimit konform Shtojcës 8 (pjesë e këtyre dokumentave standarte të tenderit) si dhe
kopje e kontratës së nënshkruar me autoritetin kontraktor për objektin e realizuar.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, për të vërtetuar
përmbushjen e suksesshme të punëve, të paraqiten si dëshmi vërtetime ku të shënohen
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vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, shoqëruar me situacionin përfundimtar, aktin e
kolaudimit dhe faturat tatimore.
III.1.6. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

-

Kontratë Nr.CWC/ICB/2012/WL-Rec 92, lidhur mdis Fondit Shqiptar të Zhvillimit
dhe Victoria Invest International me objekt “Ndërtimi i rrugës Grekan-DeshiranVlashuk-Kozarë me vlerë totale të kontratës 463,402,598 lekë me tvsh.
Certifikatë e Pranimit datë 4 Maj 2015
Faturë Tatimore Shitje Nr.21 datë 25.05.2015 lëshuar nga FSHZH me vlerë
42,921,449.3 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.15 datë 30.11.2014 lëshuar nga FSHZH me vlerë
30,125,060
Faturë Tatimore Shitje Nr.12 datë 01.09.2014 lëshuar nga FSHZH me vlerë
34,406,713.63 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.19 datë 14.01.2013 lëshuar nag FSHZH me vlerë
38,616,882.72 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.22 datë 31.03.2013 lëshuar nga FSHZH me vlerë
24,933,450 lekë pa tvsh.
Faturë Tatimore Shitje Nr.11 datë 30.06.2014 lëshuar nga FSHZH me vlerë
53,365,442.5 lekë pa tvsh.
Faturë Tatimore Shitje Nr.32 datë 18.12.2013 lëshuar nga FSHZH me vlerë
58,551,220 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.40 datë 30.10.2013 lëshuar nga FSHZH me vlerë
26,391,147.3 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.28 datë 30.06.2013 lëshuar nga FSHZH me vlerë
66,085,710 lekë pa tvsh
Formular Vlerësimi lëshuar nga FSHZH Data e fillimit të kontratës 01.02.2013 data
e mbarimit 20.11.2014 , vlera e realizuar 454,641,388.30 lekë me tvsh.
Situacione e Certifikata e Kolaudimit
Kontratë për Punë Publike datë 11.07.2014 lidhur ndërmjet Bashkia Elbasan dhe
“Victoria Invest” sh.p.k me objekt “Sistemim-asfaltim i rrugës “Qemal Stafa”
segmenti nga kryqëzimi i rrugës Rinia deri tek kryqëzimi me rrugën “Kasem Sejdini
si dhe i rrugëve lidhëse ndërmjet bulevardit “Aqif Pasha” dhe rrugës “Qemal Stafa”
me vlerë totale të kontratës 91,525,861 lekë me tvsh.
Amendim Kontrate Nr.1552/37 prot datë 11.03.2015 –Vlera e Kontratës bëhet
100,664,077 lekë me tvsh
Formular Vlerësimi lëshuar nga Bashkia Elbasan Data e fillimit të kontratës
11.07.2014-Data e mbarimit të kontratës 24.03.2015, Vlera e Realizuar 100,663,850
lekë me tvsh
Situacion Përfundimtar
Akt Kolaudimi (26.03.2015-29.03.2015)
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-

-

-

Akt Marrje në Dorëzim
Faturë Tatimore Shitje Nr.42 datë 31.08.2014 lëshuar nga Bashkia Elbasan në vlerën
23,014,107 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.45 datë 30.09.2014 lëshuar nga Bashkia Elbasan në vlerën
17,315,638 lekë pa tvsh.
Faturë Tatimore Shitje Nr.45 datë 28.10.2014 lëshuar nga Bashkia Elbasan në vlerën
18,692,642 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.01 datë 04.11.2014 lëshuar nga Bashkia Elbasan në vlerën
7,679,204 lekë pa tvsh.

Kontratë Nr.8169/ datë 26.08.2013 lidhur ndërmjet Bashkia Tiranë dhe Victoria
Invest me objekt “Rikualifikim urban mbi shina, Njësia Bashkiake Nr.11 Faza I” me
vlerë totale 208,799,073 lekë me tvsh
Formular Vlerësimi Vlera e realizuar 208,303,692 lekë me tvsh
Situacion Përfundimtar datë 23.09.2015
Procesverbal Kolaudimi datë 01.10.2015
Faturë Tatimore Shitje Nr.15 datë 10.12.2013 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
18,421,217 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.24 datë 31.03.2014 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
98,505,538.4 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore hitje Nr.35 datë 07.07.2014 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
17,375,787.5 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.18 datë 12.01.2015 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
24,659,525 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.36 datë 16.07.2015 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
57,952,738 lekë pa tvsh
Faturë Tatimore Shitje Nr.42 datë 01.04.2016 lëshuar nga Bashkia Tiranë me vlerë
45,327,604 lekë pa tvsh.

III.1.7. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi…..
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura
duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet
nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke
specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i
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operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve
të këtij bashkimi.
“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të
pikës 6, të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe
të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme,
në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
III.1.8. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit
III.1.9. Neni 26 “Kontratat për Punë Publike” pika 6 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikon shprehimisht se: Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:
a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të
kualifikueshme. Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të
lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdolloj
dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e
suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat,
autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës
së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në
legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
III.1.10. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
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sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, me dokumentacionin e paraqitur,
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” dshh & “Victoria Invest”
sh.p.k vërteton se plotëson kërkesat për kualifikim, për përvojë të suksesshme, pasi kontratat e
paraqitura, janë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, gjithashtu vlera e kontratave dhe
faturave tatimore të paraqitura nga të dy anëtarët e bashkimit të përkohshëm të operatorëve, jo
vetëm përmbushin vlerën e kërkuar të përcaktuar shprehimisht nga ana e autoritetit kontraktor
por edhe e tejkalojnë atë.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit se punët e paraqitura nuk kanë zërat kryesorë të preventivit
të tenderuar, Komisioni pasi verifikoi zërat e punimeve të përcaktuar nga autoriteti kontraktor
në preventivin e publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike si dhe zërat e punimeve që
përmbajnë situacionet e punimeve, të paraqitura nga bashkimi i përkohshëm i operatorëve
ekonomikë, konstatoi zëra të ngjashëm me objektin e prokurimit.
Gjithashtu, Komisioni sqaron se në asnjë rast nuk mund të pretendohen zëra të njëjtë për të
gjithë zërat e preventivit, pasi një gjë e tillë të çon drejt përcaktimit të zërave të njëjtë të
punimeve në kundërshtim kjo me rregullat e prokurimit publik si më sipër cituar. Një përcaktim
i tillë që në vetvete nënkupton eksperienca të njëjta apo zëra të njëjtë të shërbimeve/punëve
publike apo mallrave, bie në kundërshtim edhe me vetë frymën dhe qëllimin e ligjit të
përcaktuara në nenin 1 të tij, duke frenuar konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomik dhe
duke bërë një trajtim jo të barabartë dhe diskriminues të këtyre operatorëve ekonomik
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International”dshh & “Victoria Invest sh.p.k nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur dëshmojnë se kanë kryer punë të ngjashme me kontratën objekt
ankimi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria
Invest International” dshh & “Victoria Invest sh.p.k e kanë përmbushur kriterin e kualifikimit
duke vërtetuar kështu se disponojnë kapacitetet në lidhje me eksperiencat e mëparshme të
ngjashme të kërkuara nga autoriteti kontraktor për të realizuar këtë kontratë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Vuthaj” sh.p.k &
“Gener 2” sh.p.k për kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International” dshh & “Victoria Invest” sh.p.k në procedurën e
prokurimit objekt ankimi me argumentat se “Victoria Invest International dshh nuk plotëson
vërtetimin e ARSH pasi ka punë në vazhdim sipas vërtetimit me nr.8333/1 prot datë 17.10.2016.
Victoria Invest sh.p.k nuk ka paraqitur vërtetim të ARSH-së. Mjeti i paraqitur eskavator me
zinxhir Hitachi është blerë vetëm me kovë dokument zhdoganimi për ta vërtetuar foton e
paraqitur nga ky operator ekonomik që për kokën tip polipo nuk ka” Komisioni i Prokurimit
Publik, sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për
prokurimin publik” ku parashikohet shprehimisht se:
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“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
“Ankesa 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.” “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”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “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 i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
III.2.1. Nga interpretimi në tërësi i dispozitës së sipërcituar del qartë qëllimi i normës juridike
lidhur me të drejtën që gëzojnë operatorët ekonomikë për të ankimuar cdo lloj vendimi të marrë
nga autoriteti kontraktor i cili ka dëmtuar ose rrezikon të dëmtojë interesat e tyre në procedurat e
prokurimit. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se pretendimet e ankimuesit se “Victoria
Invest International dshh nuk plotëson vërtetimin e ARSH pasi ka punë në vazhdim sipas
vërtetimit me nr.8333/1 prot datë 17.10.2016. Victoria Invest sh.p.k nuk ka paraqitur vërtetim të
ARSH-së. Mjeti i paraqitur eskavator me zinxhir Hitachi është blerë vetëm me kovë dokument
zhdoganimi për ta vërtetuar foton e paraqitur nga ky operator ekonomik që për kokën tip polipo
nuk ka” përbëjnë “gje të gjykuar” për të cilat Komisioni është shprehur në vendimin KPP
954/2016 vendim i cili në bazë të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, përkatësisht nenit 19/1, është administrativisht përfundimtar.
Në këtë kuptim, kjo çështje e pretenduar merr cilësinë e një çështjeje të shqyrtuar tashmë nga
KPP, situatë kjo, analoge me cështjet që janë gjykuar njëherë nga gjykata, për të cilat zbatohet
parimi i gjësë së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimet nuk mund të merren në
shqyrtim.
Komisioni thekson faktin se fuqia e “res judicata” mbulon jo vetëm pjesën urdhëruese të
vendimit administrativ perfundimtar, por edhe rrethanat e çështjes të pranuara në shqyrtim,
përfundimet dhe arsyet në të cilat është mbështetur ai vendim në pjesën arsyetuese, dhe që kanë
lidhje me atë që urdhëron organi administrativ në dispozitivin e vendimit të tij.
Sa më sipër arsyetuar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues sa
i takon këtyre pretendimeve nuk legjitimohet për paraqitjen e ankesës në Komisionin e
Prokurimit Publik, e rrjedhimisht pretendimet e tij nuk merren në shqytim nga KPP.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin
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e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Vuthaj”
sh.p.k & “Gener 2” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.
REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500, rruga e re
Milot-Skuraj”, me fond limit 273,757,176.882 lekë pa TVSH e zhvilluar nё 20.10.2016,
nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 232 Protokolli; Datë 17.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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