KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 398/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Alstezo”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve të Drejtorisë
së Policisë Qarkut Elbasan”, me fond limit 2.414.833 lekë pa
TVSH, zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Policisë Qarkut Elbasan.

Ankimues:

“Alstezo ” sh.p.k
Bulevardi “Zogu I”, Nr. 34/1
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Policisë Qarkut Elbasan

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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objekti n e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve të Drejtorisë së Policisë
Qarkut Elbasan”, me fond limit 2.414.833 lekë pa TVSH.
II.2. Në datën 20.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 22.04.2015 autoriteti kontraktor ka bërë verifikimin fizik të ambienteve të
serviseve, sipas dokumentacionit të paraqitur nga ofertuesit.
II.4.Në datën 24.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
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Alstezo
Ediservis
Alfred Braho

1.974.200 lekë, skualifikuar
2.038.200 lekë, skualifikuar
2.131.250 lekë, kualifikuar

II.5. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik “Alstezo ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij.
II.6. Nё datёn 04.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Sipas autoritetit kontraktor jepen argumentat e mëposhtme:
“[…] Pas verifikimit të ambienteve të servisit të cilin operatori ekonomik “Alstezo” sh.p.k
e posedon në bazë të kontratës noteriale të qerasë nr. 818 Rep, datë 19.02.2015, në
përmbushje të pikës 1, kapaciteti teknik, kriteret e vecanta të kualifikimit, rezultoi se ky
servis nuk ishte funksional dhe nuk plotësoheshin kriteret e vecanta të kualifikimit ,
kapaciteti teknik , pika 4, pasi aty ndosheshin vetëm pajisjet dhe atrecatura e nevojshme për
xhenerike dhe motorist. Fotografitë e dërguara nga ky opertor ekonomik nuk përputheshin
me gjëndjen faktike të këtij objekti i cili nuk plotëson asnjë kusht teknik për t’u quajtur
servis, sepse nuk kishte asnjë urë, por vetëm një gropë. Gjithashtu nga ana objektive ishte e
pamundur që në një ambient të tillë të vendoseshin 4 ura ngritëse, pajisje për kontrollin dhe
testimin e sistemit elektronik si dhe pajisjet për sistemin e konvergjencës. Nga konstatimet e
mësipërme ka rezultuar se ky operator ekonomik ka qënë përpara fakteve të fallsifikimit të
dokumentave të tenderit […].”
II.7. Në datën 14.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e tij. Sipas ankimuesit, për plotësimin e kushtit për
disponimin e servisit, nga ana e tij është paraqitur kontrata e qirasë me nr.818 rep., datë
19.02.2015, e noterizuar konform ligjit, e cila është në përputhje të plotë me kriterin e
kërkuar.
II.8. Në datën 21.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
895/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 2981 prot, datë 21.05.2015 me objekt:
“Informacion”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Alstezo ” sh.p.k, bashkëngjitur dokumentacioni
përkatës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me skualifikimin e operatorit ekonomik “Alstezo ” sh.p.k,
Prokurimit Publik vëren se:

Komisioni i
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III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 1, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Operatori Ekonomik ofertues duhet te kete servisin per riparimin e automjeteve ose
te kete Filial te perfshire brenda territorit te Bashkise Elbasan, ne menyre qe te
zvogelohet kosto kohore e transportit te mjeteve, per natyren specifike te punes se
policise.
-Si prove per plotesimin e kasaj pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese
dokumentacionin qe provon Pronesine e objektit: Certifikaten e pronsise se objektit
(te jete percaktuar objekti : pike servisi autonjetesh ose të ngjashme me te) me
pronar subjektin ofertues ose kontrate qeraje. Kontrata e qerasë te jete me akt
noterial, ku te vertetohet e drejta e perdorimit te objektit ( pike servisi automjetesh )
nga subjekti ofertues, minimalisht per periudhen deri ne fund te vitit 2015.
Ndërsa në pikën 4 të kapacitetit teknik, është parashikuar si më poshtë:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te kete pajisjet e nevojshme per realizimin e
kontrates, si vijon:
- Jo me pak se 4 ura ngritese per automjetet.
- Pajisje per kontrollin dhe testimin (diagnostikimin) e sistemit elektrik te
automjeteve.
- Pajisje dhe atrecatura e nevojshme per xhenerike dhe motorist.
- Paisjet per sistemin e kontrollimit (sistemi i drejtimit).
- Ne lidhje me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet paraqese inventarin e
servisit te firmosur te vulosur nga vete operatori fitues dhe te shoqerohet me
fotogarafi. Brenda afatit pese ditor 5 te vlerësimit te ofertave Autoriteti
kontraktor do verifikoje fizikisht te gjithe paisjet e kerkuara. Per kete shkak do
te mbahet procesverbal nese jane ne perputhje me inventarin e paraqitur nga
operatori ekonomik.”
III.1.2. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues,
rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm për të provuar plotësimin
e kushtit të parashikuar në pikën 1 të kapacitetit teknik :
1. Kontratë qiraje të lidhur në datën 19.02.2015 me qiradhënës personin fizik me
inicialet P.G dhe qiramarrës shoqërinë “Alstezo” sh.p.k për dhënien me qira të
pasurisë së paluajtshme të individualizuar [...] me të drejtë përdorimi deri më
13.02.2020. Sipas të dhënavë paraprake të kontratës qiradhënësi ka në përdorim të
ushtrimit të aktivitetit të tij një pasuri të paluajtshme autoservis, ndërsa qiramarrësi
kërkon ta marrë me qira ambientin e pjesës së autoservisit [...].
2. Ekstraktin e QKR-së të subjektit “Alstezo” sh.p.k, ku në pikën 13 “Vënde të tjera të
ushtrimit të aktivitetit ëshët përcaktuar adresa: “Elbasan Bradashesh, Katundi i Ri,
Autostrada Elbasan-Tiranë, Kilometri 1 [...].
3. Ekstraktin e QKR-së të subjektit me inicialet P.G p.f, ku në pikën 6 “Vëndi i ushtrimit
të aktivitetit” është përcaktuar adresa: “Elbasan Bradashesh, Katundi i Ri, Fshati
Katundi i Ri.
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III.1.3. Për plotësimin e pikës 4 të kapacitetit teknik, operatori ekopnomik “Alstezo” sh.p.k
ka paraqitur:
1. Pasqyrën e inventarit fizik të mjeteve kryesore (në autoservis) të firmosur dhe të
vulosur nga operatori ekonomik “Alstezo” sh.p.k, në të cilën janë përfshirë të gjitha
mjetet që disponon kjo shoqëri.
III.1.4. Sipas Proces verbalit të verifikimit të autoritetit kontraktor (komisioni) të mbajtur në
datën 22.04.2015 në ambientet e servisit në prani të personit me inicialet P.G dhe
përfaqësuesve të autoritetit kontraktor, rezulton se në këto ambiente ndosheshin vetëm
pajisjet dhe atrecatura e nevojshme për xhenerike dhe motorist; nuk kishte ura ngritëse, nuk
kishte pajisje për kontrollin dhe testimin e sistemit elektrik, nuk kishte pajisje për kontrollin
e sistemit të drejtimit. Ky proces verbal rezulton i nënshkruar nga të dyja palët.
III.1.5. Në ankesën e paraqitur në Komisionin e Prokurimit Publik ankimuesi nuk ka
sjellë asnjë argument apo provë që të kundërshtojë pretendimin e autoritetit kontraktor
lidhur me kapacitetin e tij teknik, përsa ai përket pajisjeve teknike.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm thuhet: “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.” Ndërsa
referuar nenit 53, pika 3 përcaktohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson 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, pa
rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit 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. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatori ekonomik “Alstezo” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit
kontraktor për servisin dhe pajisjet e tij, pasi, nga verifikimi në vënd i ambienteve të
servisit, sipas të drejtës që ka rezervuar autoriteti kontraktor në kriteret e vecanta të
kualfikimit, për verifikimin fizikisht te gjithe paisjet e kerkuara, nese jane ne perputhje me
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inventarin e paraqitur nga operatori ekonomik, rezulton se nuk përmbushet kërkesa e
autoritetit kontraktor përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alstezo ” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Mirëmbajtje dhe
riparim i automjeteve të Drejtorisë së Policisë Qarkut Elbasan”, me fond limit
2.414.833 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Policisë Qarkut Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 895 Protokolli,
Datë 14.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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