VENDIM
K.P.P. 674/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.10.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k., në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Rikonstruksion i
merkatos së tregtimit të peshkut me shumicë, Shëngjin”, me nr. REF67576-05-07-2018, me fond limit 73,008,972 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 13.06.2018, nga autoriteti kontraktor Ministria e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të BOE
“Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Inerti” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit të
sipërcituar.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Tish Dahia”, Kompleksi Kika 2, P. 9, kati 8, Tiranë.
BOE “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Don Bosko”, Pallati Meld, kati II, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr.2, Tiranë.
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatorët ekonomik
ankimues 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,
operatorët ekonomik ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë
arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të. Gjithashut, KPP konstatoi se këta të
fundit kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Operatorët ekonomik 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. Ankimuesit kanë 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 ankesave të
operatorëve ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 08.05.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Rikonstruksion i merkatos së tregtimit të peshkut me
shumicë, Shëngjin”, me nr. REF-67576-05-07-2018, me fond limit 73,008,972 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 13.06.2018, nga autoriteti kontraktor Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
II.2 Në datën 13.06.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 26.07.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
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1. “Inerti” shpk,
2. “Nika” shpk,
3. ”Tea-D” & ”Agi-Kons”shpk,
4. ”Junik” shpk.,
5. ”Altec” & ”Dajti Park 2007” shpk,
6. ”Company Riviera 2008” shpk,
7. ”Sterkaj” shpk,
8. ”Euro-Alb” sh.p.k.,
9. ”Kola Invest” & ”Kupa” shpk,
10. ”B-93” shpk,
11. ”S.A.G” & ”Superior Klima” shpk
12. ”Leon Konstruksion” shpk,
13. ”Aurora Konstruksion” shpk
14. ”Senka” shpk,
15. ”Zdravo” shpk,
16. ”Kacdedja” & ”Agri-Konstruksion” shpk,

49,972,225.00 lekë, Kualifikuar;
51,391,613.00 lekë, Skualifikuar;
52,564,545.00 lekë, Skualifikuar;
52,958,303.50 lekë, Skualifikuar;
53,655,659.00 lekë, Skualifikuar;
54,275,177.00 lekë, Skualifikuar;
57,176,574.33 lekë, Skualifikuar;
57,260,964.00 lekë, Skualifikuar;
58,181,378.00 lekë, Skualifikuar;
58,755,824.70 lekë, Skualifikuar;
59,036,240.48 lekë, Skualifikuar;
63,558,934.12 lekë, Skualifikuar;
64,822,825.00 lekë, Skualifikuar;
65,536,360.00 lekë, Skualifikuar;
67,807,737.10 lekë, Skualifikuar;
70,350,491.30 lekë, Skualifikuar;

II.4.Në datën 26.07.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar operatorin ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k për skualifikimin e ofertës
së tij, për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“1. Mungon leje transporti per autobetoniere. 2. Mungon leje transporti per autopompe betoni”
II.4.1.Në datën 02.08.2018 operatorin ekonomik ankimues “Leon Konstruksion” sh.p.k. ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, si dhe duke ngritur pretendime mbi ofertën e paraqitur nga operatori
ekonomik ”Inerti” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.4.2.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
7987/2 Prot. datë 07.08.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje lidhur me ankesën
operatorit ekonomik ankimues “Leon Konstruksion” sh.p.k, duke e refuzuar atë, si dhe duke shtuar
arsyet e skualifkimit si më poshtë vijon:
“[…]Për mjetin me targë AA691JC Autopompë betoni keni paraqitur Leje qarkullimi, policë
sigurimi, çertifikatë kolaudimi. Për këtë mjet mungon leja e transportit dhe çertifikata e pronësisë
së mjetit. Për mjetin me targë AA693RV Autobetoniere keni paraqitur Leje qarkullimi, policë
sigurimi, çertifikatë kolaudimi. Për këtë mjet mungon leja e transportit dhe çertifikata e pronësisë
së mjetit. Për mjetin AA694RV Autobetoniere keni paraqitur Leje qarkullimi, policë sigurimi,
çertifikatë kolaudimi. Për këtë mjet mungon leja e transportit dhe çertifikata e pronësisë së
mjetit.[…]”
II.4.3.Në datën 09.08.2018 operatori ekonomik ankimues “Leon Konstruksion” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit, duke argumentuar si më poshtë
vijon:
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“[...]i. Persa i perket pretendimit te autoritetit kontraktor ne pergjigjen e tij mbi certifikaten e
pronesise se mjeteve autobetoniere dhe autopompe betoni, theksojme se autoriteti kontraktor ne
asnje pike te kritereve te dokumentave te tenderit nuk ka specifikuar kerkesen e tij per certifikate
pronesie te mjeteve. Ne kushtet qe autoriteti kontraktor nuk e ka percaktuar shprehimisht menyren
apo dokumentin sesi do te vertetohet disponimi i ketij kriteri ,,Akt pronesie” nenkupton cfaredolloj
dokumenti qe verteton pronesine e mjetit. Ne permbushje te ketij kriteri shoqeria jone ka paraqitur
lejen e qarkullimit te mjetit dhe dokumentacion tjeter shoqerues sic mund te jete certifikata e
kontrollit teknik te mjetit, siguracion, etj. Ne vazhdim te ketij dokumentacioni te paraqitur, ne rast
dyshimi mbi vertetesine e dokumentacionit te paraqitur, autoriteti kontraktor mund te bente
verifikimet perkatese nga ana e tij. Por ne kushtet qe nuk eshte percaktuar shprehimisht lloji i
dokumentit qe kerkohet te paraqitet, autoriteti kontraktor nuk mund ta pretendoje kete pike. Per me
teper, kjo pike nuk eshte evidentuar ne arsyet e skualifikimit te paraqitura ne SPE, por nje pike qe
evidentohet ne kthimin e pergjigjes ndaj formularit te ankeses se derguar nga ana jone. Referuar
frymes qe percjell legjislacioni i prokurimit publik, kerkesat e autoritetit kontraktor duhet te
pershkruhen qarte dhe ne cdo rast te specifikohet qarte dokumenti qe kerkohet te paraqitet. Per me
teper, per analogji i referohemi nenit 23/1 te Ligjit ,,Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar ku
percaktohet se: ,,Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të
plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara. Persa me siper, pretendimi i
autoritetit kontraktor per mosparaqitjen e certifikates se pronesise nuk qendron.
ii. Persa i perket skualifikimit per lejen e transportit per mjetin autobetoniere dhe autopompe
betoni, sipas plan organizimit te parashikuar nga ana jone per kantierin: “Rikonstruksioni i
markates se tregetimit te peshkut me shumice Shengjin,, sasia e betonit qe nevojitet per kryerjen e
punimeve te zbatimit te parashikuara ne projekt, do te prodhohet brenda kantierit te ndertimit me
ane te makinerive dhe pajisjeve, dokumentacioni i te cilave eshte paraqitur nga ana jone ne fazen e
tenderit. Autobetonieria dhe autopompa e betonit, do te transportohen ne kantier me ane te nje
rimorkiatori dhe do te stacionoheh ne zonen e percaktuar ne kantier per prodhimin e betonit. As
autopompa dhe as autobetonierja nuk do te kryejne transport betoni jashte kantierit te ndertimit.
Sasia e nevojshme e inerteve dhe materialeve per prodhimin e betonit do te depozitohen ne kantier
ne zonen e parashikuar ne plan organizimin bashkelidhur kesaj shkrese dhe aty nepermjet
makinerive do te kryhet prodhimi i betonit sipas percaktimeve te projektit, dhe derdhja e tij ne
kallepe. Sipas kesaj situate nuk eshte pare e nevojshme paraqitja e Certifikates per transport
mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit, certifikata te cilat ne i disponojme per keto
makineri. Leja e transportit nuk eshte nje dokument taksativ, por nje eshte nje dokument qe shihet
rast pas rasti nese eshte i nevojshem apo jo. Ne kete rast autoriteti kontraktor, duke na skualifikuar
ka vepruar ne kundershtim me ligjin duke bere nje interpretim te ngushte te kritereve te vecanta per
kualifikim. Ne nenin 46/ b te Ligjit ,,Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, percaktohet ”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; ” Referuar kesaj baze ligjore, shoqeria ,,Leon Konstruksion” shpk ka paraqitur te gjithe
dokumentacionin teknik qe verteton permbushjen e kapacitetit teknik. Ne kushtet qe leja e
transportit nuk eshte nje dokument taksativ dhe qe shihet rast pas rasti, eshte nje dokument qe nuk
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verteton pronesine, sikurse autoriteti kontraktor pretendon. Ne piken 12/c percaktohet se ”Për
mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin (leje
qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për paisjet e tjera duhet të jenë aktet e
zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noteruar. Të gjitha mjetet dhe pajisjet e
kërkuara te jenë të shoqëruara me foto.” Nga menyra e formulimit te ketij kriteri, eshte qartesisht e
evidentueshme qe ajo qe paraqet rendesi eshte disponimi i mjetit dhe jo dokumentacioni ne detaje,
por dokumentacioni qe krijon bindje mbi disponimin e mjeteve. Sikurse eshte edhe shprehur
autoriteti kontraktor rendesi ka qe dokumentacioni i paraqitur te vertetoje regjistrimin e mjetit. Ne
kushtet qe leja e transportit eshte lene opsionale ,,...(leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje
transporti)...”, nenkuptohet lehetesisht qe e rendesishme eshte qe ky dokumentacion i paraqitur te
vertetoje regjistrimin dhe disponimin e ketij mjeti nga operatoret ofertues. Ne rast se autoriteti
kontraktor do te kishte pretenduar te kunderten, atehere AK do te kishte ndjekur nje menyre
burokratike duke kerkuar cfaredolloj dokumentacioni te mjetit dhe duhet ta kishte percaktuar
shprehimisht dhe detyrimisht paraqitjen e ketij dokumentacioni. Theksojme se kriteret e vecanta per
kualifikim duhet te jene te qarta per t’u kuptuar edhe nga personat me aftesi te kufizuar per te
kuptuar. Megjithate sikurse eshte ezauruar me siper, qellimi kryesor qe percaktohet ne
legjislacionin e prokurimit publik eshte qe operatori ekonomik i disponon apo jo keto makineri. I
referohemi ketu edhe legjislacionit te prokurimit publik ku shprehet ,,...disponimi ose mundesi e
sigurt e disponimit te pajisjeve dhe mjeteve..., duke konsoliduar keshtu rendesine e dokumentacionit
mbi disponimin e mjeteve apo pajisjeve teknike.
Per me teper, ne Udhezimin nr. 15, datë 24.7.2007 ”Per kriteret dhe procedurat e lëshimit të
licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë ne transportin rrugor” ne
aneksin 2 te ketij udhezimi percaktohen Llojet e mjeteve dhe mallrave që nuk kanë nevojë për
licencë ose certifikatë". ne piken 2 te ketij ankesi percaktohet se “Në llojet e mallrave për transport
brenda vendit, që nuk kanë nevojë për certifikatë përfshihen: Mallrat që transportohen me mjete që
përfshihen në pikën 1 të këtij aneksi, kur ato punojnë për llogari të vet. Transporti i mbeturinave që
dalin nga pastrimi i qyteteve dhe shërbimeve të tjera publike në qytete. Çimento rifuxho nga fabrika
për në objektet e ndërtimit. Sikurse edhe eshte percaktuar ne kete udhezim, per shkak te natyres se
mallit qe transportohet nuk shihet e nevojshme dhe e nje rendesie thelbesore per realizimin me
sukses te kontrates qe prokurohet disponimi i nje leje transporti ne rastin e transportit te betonit.
Pra, ky detaj nuk ndikon ne realizimin me sukses te kontrates qe prokurohet. Duke marre ne
konsiderate qendrimin e autoritetit kontraktor, mendojme se autoriteti kontraktor ka bere nje
interepretim te ngushte te ketij kriteri duke mos u fokusuar ne ate qe eshte qellimi kryesor, realizimi
me sukses i kontrates qe prokurohet. Persa me siper, kerkojme kualifikimin e shoqerise sone per
kete procedure prokurimi, pasi skualifikimi jone eshte bere ne kundershtim me legjislacionin e
prokurimit publik.
b. Shoqeria ”Inerti” shpk eshte kualifikuar ne kundershtim me legjislacionin e prokurimit publik.
Ne mendojme dhe kemi dyshime te arsyeshme qe kjo shoqeri nuk ka permbushur kriteret e vecanta
per kualifikim sikurse kerkohet ne dokumentat e tenderit si me poshte vijon:
i. Ne kemi dyshime qe dokumentacioni i paraqitur ne tender nuk eshte paraqitur konform kerkesave
te dokumentave te tenderit. Ne mendojme qe ky dokumentacion nuk eshte perkthyer dhe njehesuar
konfrom kerkesave ne DST dhe legjislacionit ne fuqi. Ne dokumentat e tenderit percaktohet qe
dokumentacioni duhet te paraqitet ne gjuhen shqipe ose ne rast se eshte ne gjuhe te huaj duhet
perkthyer dhe ti bashkengjitet vertetim perkthimi. Kerkojme te behen verifikime te dokumentacionit
te paraqitur nga kjo shoqeri ne kete procedure prokurimi. Mendojme qe dokumentacioni i paraqitur
perben kusht skualifikues per kete firme. Pra, kerkojme skualifikimin e kesaj shoqerie nga kjo
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procedure prokurimi, pasi kualifikimi i saj eshte bere ne kundershtim me legjislacionin e prokurimit
publik.
ii. Gjithashtu ne mendojme qe kjo shoqeri nuk ka paraqitur autorizimet e prodhuesit/ distributorit
ne perputhje me kerkesat ne dokumentat e tenderit dhe me legjislacionin ne fuqi. Ne kemi dyshime
se ky operator nuk ka paraqitur dokumentacion per te provuar lidhjen midis prodhuesit dhe
distributorit te autorizuar. Gjithashtu dokumentat e paraqitura nuk jane perkthyer sikurse kerkohet
ne DST. Per me teper, ne mendojme qe kjo shoqeri nuk ka as te faktuar konfrom legjislacionit ne
fuqi lidhjen e tij me prodhuesin e pajisjeve apo distributorin e autorizuar. Pra, kerkojme verifikimin
edhe njehere te dokumentacionit te paraqitur nga ky operator ekonomik dhe skualifikimin e tij nga
kjo procedure prokurimi, pasi kualifikimi i tij eshte bere ne kundershtim me legjislacionin e
prokurimit publik.
iii. Ky operator ekonomik gjithashtu eshte kualifikuar ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi, pasi
referuar legjislacionit te prokurimit publik dhe renditjes se publikuar, oferta e tij eshte anomalisht e
ulet. Sipas nenit 56 te ligjit ”Per Prokurimin Publik”, i ndyshuar, percaktohet 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”. Referuar bazes ligjore te
mesiperme, ne mendojme dhe kemi bindjen se kjo shoqeri nuk e ka argumentuar oferten anomalisht
te ulet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Oferta e paraqitur nga ky operator, eshte nje oferte e
cila nuk argumenton dhe nuk garanton realizimin me sukses te kontrates qe prokurohet, duke
krijuar keshtu nje rrezik potencial te shperdorimit te fondeve publike. Ne mendojme se kjo shoqeri
nuk ka argumentuar asnje kusht te favorshem qe ndikon ne formimin e anes teknike te ofertes
ekonomike. Per me teper, mendojme se i gjithe dokumentacioni dhe argumentimi i paraqitur jane ne
kundershtim me kerkesat e ligjit, dhe ne argumentimin e tij ky operator ekonomik nuk ka
parashikuar sakte vleren e detyrimeve qe lidhen me mbrojtjen ne pune dhe kushtet e punes, duke
krijuar kushte per nje rrezik potencial per mosrealizimin me sukses te kesaj kontrate.
iv. Ne mendojme qe oferta ekonomike e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk eshte e sakte dhe
ka gabime ne perllogaritje, gabime te cilat jane ne tejkalim te parashikimeve te percaktuara nga
legjislacioni i prokurimit publik. Ne nenin 66/ 4, te VKM nr. 914 ”Per miratimin e rregullave te
prokurimit publik", e ndryshuar, percaktohet menyra e shqyrtimit te ofertave: Ofertat e kualifikuara
verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike
korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe
çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe
çmimi total korrigjohet në bazë të tij. ”Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat
absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se i 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”.
Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Nëse pas
kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e
propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e
tillë. Ne mendojme dhe kemi bindjen se ky operator ekonomik ka ofertuar ne kundershtim me
preventivin e publikuar nga autoriteti kontraktor ne Sistemin e prokurimit elektronik. Ne mendojme
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se ky operator ka llogaritur vecmas TVSH-ne e pajisjeve te percaktuara ne preventivin e ofertes
ekonomike, duke ndryshuar formen e preventivit te publikuar dhe te kerkuar nga autoriteti
kontraktor. Kjo perllogaritje eshte ne kundershtim me ligjin dhe nuk eshte ne fushen e perllogaritur
te gabimeve si ne bazen ligjore te mesiperme. Ne kushtet qe oferta ekonomike eshte perllogaritur ne
kundershtim me ligjin, kerkojme skualifikimin e kesaj shoqerie nga kjo procedure prokurimi.
Pranimi i ofertes ekonomike ne formatin e paraqitur nga ky operator ekonomik eshte ne
kundershtim me nenin 2 te ligjit ”Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, percaktohet: ”Përzgjedhja e
fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme: a)
mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; b) transparencë në
procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve ose kandidatëve.”[...]”
II.5.Në datën 26.07.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar BOE “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k. për skualifikimin e
ofertës së tij, për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“1. Autobot uji mungon leja e transportit. 2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur
dokumentacion te plote dhe te sakt ne per autorizimet e prodhuesit/distributorit per pajisjet e
kondicionimit. 3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk ka ne stafin e tij specialist kondicionimi”
II.5.1.Në datën 01.08.2018 BOE ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k. ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, si dhe duke ngritur pretendime mbi ofertën e paraqitur nga operatori
ekonomik ”Inerti” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.2.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
7930/2 Prot. datë 07.08.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje lidhur me ankesën BOE
ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k., duke e refuzuar atë, si dhe duke shtuar
arsyet e skualifkimit si më poshtë vijon:
”[...]Bashkimi juaj i përkohshëm nuk ka paraqitur në këtë procedurë prokurimi autorizim/kontratë
bashkëpunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon anëtarët e
bashkimit pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra për pajisje mekanike, pajisje MNZ,
pasjisje frigoriferike dhe kondicionimi, pajisje IT, telefonie dhe kamera, dyer dhe dritare. Për
pajisjet e kondicionimit nuk është paraqitur çertifikata Iso e prodhuesit dhe as e distributorit.[...]”
II.5.3.Në datën 15.08.2018 BOE ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit, duke argumentuar si më
poshtë vijon:
“[...]1. Përsa i përket pretendimit të parë që autobotit te ujit i mungon leja e transportit, ky
pretendim nuk qëndron per arsyet e meposhtme: Referuar shtojcës 10, të dokumentave standarte të
tenderit, është kërkuar 1 autobot uji, bashkimi i operatorëve ka paraqitur autobotin me targë
AA041HE, me të gjithë dokumentacionin ligjor bashkëlidhur që janë siguracioni, akti i kolaudimit,
taksat, foto e mjetit etj, që janë dokumenta të detyrueshme qe shoqerojne automjetin perkates gjate
levizjes se tij. Ne dokumentat e tenderit eshte shenuar se per automjete duhet te dorezohen
dokumentat shoqeruese si lej e qarkullimi, siguracion, akt kolaudimi, lej e transporti dhe foto. Ne si
bashkim i perkoheshem i operatoreve ekonomik perpara se te paraqesim dokumenta ne tender
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hartojmë te gjithe dokumentacionin e nevojshem per tu dorezuar ne sistemin e prokurimeve
elektronike. Si bashkim i perkohshem ne shoqeria “KACDEDJA” dhe “AGRI CONSTRUCTION”
Sh.p.k jemi prezent neper procedura te ndryshme dhe kemi eksperiencat tekniko profesionale per
pergatitje te dokumentave te tenderit ne perputhje me kriteret kualifikuese. Qendrimi i KVO duke
skualifikuar bashkimin e operatoreve ekonomik se nuk kemi paraqitur leje transporti per autobot uji
eshte totalisht ne shkelje pasi per mjete te tilla nuk kerkohet kjo lloj leje. Ne zbatim te Udhezimit te
Ministrit te Ministrise se Transporteve nr. 15, date 24.07.2007 “Per kriteret dhe procedurat e
leshimit te Licensave, Autorizimeve dhe Certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin
rrugor” ne Aneksin 2 “Llojet e mjeteve dhe mallrave qe nuk kane nevoje per license certificate”, ne
piken 1 shprehet qarte se mjetet qe tansportojne uje te pijshem jane te petjashtuara nga detyrimi
per paisje me leje transporti. Pra sipas ketij udhezimi qartazi dallohet se per mjetet qe
transportojne uje te pijshem nuk pajisen me certificate te vecante per transport (leje transporti).
Per sa ju shpjeguam kerkojme te ndryshohet vendimi abuziv i komisionit te vleresimit te ofertave
pasi nuk ka baze ligjore ku te arsyetojnë se ne duhet te kishim paraqitur leje transporti apo
certificate te tille. 2. Përsa i përket pretendimit të dytë, që Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur
dokumentacion të plotë dhe të saktë për autorizimet e prodhuesit/distributorit për pajisjet e
kondicionimit. Ky pretendim nuk qëndron sepse: Së pari; Autoriteti Kontraktor nuk ka cilësuar
qartë se çfarë dokumentacioni mungon, fjalia nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë dhe të saktë
për autorizimet e prodhuesit/distributorit për pajisjet e kondicionimit, është e përgjithshme, evazive
dhe totalisht e papergjegjshme, gjë e cila e bën të paqartë dhe të pakuptueshme arsyen e
skualifikimit për të cilën bashkimi i operatorëve ka të drejtën që ta ankimojë, gjithashtu nga
praktika unifikuese e KPP-së rezulton se çdo skualifikim i operatorëve pa një përgjigje të saktë
edhe të kuptueshme shkon në favor të operatorëve ekonomik pjesmarrës në një proçedurë
tenderuese. Së dyti; bashkimi i operatorëve përfaqësuar nga shoqëria “Kacdedja” sh.p.k, ka
paraqitur 3 (tre) kontrata e fumizimi per pajisje kondicionimi. Sipas dst te publikuar ne sistem eshte
kerkuar qe ne, operatoret ekonomik qe do marrim pjese ne kete procedure duhet te kemi
autorizim/kontrate furnizimi nga distributore/prodhues shoqeruar me ISO 9001:2008, nese
autorizimi merret nga distributor ateher duhet te sjellim edhe autorizimin e prodhuesit per
distributorin. Nje nga kontratat e fumizimit qe kemi paraqitur ne sistemin e prokurimeve eshte me
kompanine “ITE GRUP”. Ne kontraten e bashkepunimit disa nga zerat qe kemi permendur jane
pajisje elektrike, materiale te ndryshme, etj, por jo te kufizuara ne vetem keto materiale. Nese
komisioni i vleresimit te ofertave do te lexonte me kujdes ekstraktim e qkr te kesaj kompanie do te
lexonte se pjese e aktivitetit te kesaj shoqerie jane edhe projektimi dhe implementimi i sistemeve te
kondicionimit. Nese kvo per pak sekonda do te lexonte ne google faqen e kesaj shoqerie
https://ëëë.itegroup.al/ do te shikonte se kjo kompani ka realizuar punime si stacione elektrike,
stacione gazi, stadiumin Shkoder dhe Korce, dhe sipas kvo nuk realizon dot sistemin e ftohjes objekt
i ketij prokurimi? Kjo kvo, haptazi ka kryer shkelje te rende pasi shoqeria qe ne kemi lidhur
kontrate bashkepunimi ka eksperience te gjere dhe e certifikuar me ISO 9001 te vlefshme sipas
kerkesave per kualifikim. Kjo shoqeri eshte prodhues vete te sistemeve te kondicionimit por jo vetem
(prodhues gjithashtu edhte sisteme te tjera elektrike apo mekanike/hidraulike) dhe ne jemi brenda
kritereve kualifikuese ku duhet paraqitur autorizim/kontrate nga distributor ose prodhues. Ne rastin
ne fjale ne kemi kontrate me nje prodhues te eficensave te larta te energjise si stacione te gazit apo
stacione elektrike apo stadiume dhe kvo shprehet se ky nuk ben dot ato pak kondicioner apo dhomat
frigoriferike objekt prokurimi ?!!!!!.
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Pertej shkeljes abuzive te KVO, KSHA jo vetem nuk pranon ankesen tone, por merr persiper
kompetenca te tjera nga ato te percaktuara qarte ne LPP dhe VKM. Ne vend te shqyrtoje ankesen,
shprehet se ne kemi mangesi te tjera ne dokumentacion ne lidhje me zera te tjere qe duheshin
plotesuar nga boe per autorizimet e prodhuesve. Te nderuar anetare te KPP, referuar ekstraktit te
shoqerise “ITE Grup“, disa veprimtari te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise jane: “Imuort-eksport
dhe tregtimin e te gjitha llojeve te materialeve makinerive paisjeve dhe impianteve te ndrshme te
karakterit elektrik, elektroshtepiak, elektronik te telekomunikacionit te destinuara per objekte civile
dhe industriale. Prodhimin e paisjeve dhe makinerive te permendura me siper”. Pra, ne si BOE,
vetem me kete kontrate fumizimi plotesojme te gjitha zerat e kerkuar ne DST. Kjo shoqeri prodhon
dhe eksporton te gjitha materialet qe AK ka kerkuar. Per sa ju shpjeguam kerkojme te ndryshohet
vendimi abuziv i komisionit te Vleresimit te ofertave pasi kontrata e bashkepunimit me prodhuesin
TTE group eshte prove e plote qe provon permbushjen e kesaj kerkese per kualifikim.
3. Përsa i përket pretendimit të tretë, që bashkimi i operatorëve nuk ka në stafin e tij specialistë
kondicionimi, edhe ky pretendim nuk qëndron sepse: Së pari; ju sqarojme se sipas vendimeve te
unifikuara te KPP, si dhe APP kriteret vendosen qe ti sherbejne autoritetit kontraktor per te krijuar
bindjen se operatoret ekonomik zoterojne kapacitet e nevojshme per te realizuar punet sipas
preventivit. Ne jemi njohur me kriteret e kualifikimit dhe kemi hedhur ne sistem deklaraten e stafit
qe do te angazhohet si BOE per te bere kete pune. Ne kete deklarate ju kemi paraqitur keta
inxhinier me profesione si me poshte:
1.Agri Construction:
I.Gj-Hidroteknik;
E.Xh-Ndertim;
S.C-Ndertimi;
A.B-Mekanik;
A.K-Gjeodet;
A.B-Elektrik;
A.T-Mjedisi;
A.K-Mekanik;
E.Gj-Mekanik;
2. KACDEDJA:
S.K-Teknik;
S.M -Ndertim;
S.L-Gjeodet;
S.B-Mekanik;
E. D.-Mjedis;
Etj
Ne dst eshte kerkuar qe operatori ekonomik te kene 1 inxhinier mekanik dhe tre specialist
kondicionimi. Ne kemi paraqitur 4 inxhinier mekanik. Pse duhet ne si bashkim operatoresh te
paraqesim teknik me kurse pak mujore kur kemi paraqitur inxhinier mekanik me diploma
universitare dhe me eksperienca profesionale mbi 10 vjecare. Per ta ditur ju si komision shqyrtimi
te ankesa se pajisjet e kondicinimit mbulohen nga inxhinieret mekanik ne zbatim. Kvo ne menyre
abusive ka skualifikuar bashkimin e operatoreve tane ekonomik pa te drejte duke cenuar garen dhe
konkurencen ne kete gare tenderi. Ne vlerësojmë se bashkimi i operatorëve KACDEDJA shpk +
AGRI CONSTRUCTION sh.p.k, disponojnë të gjitha kapacitetet, kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, organizative, të cilat përmbushin kërkasat në raport me natyrën e punimeve dhe
elementet konkretë të realizimit të zërave të preventivit që autoriteti kontraktor synon të arrijë në
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këtë procedure prokurimi. Perkundrazi ne i tejkalojme keto kerkesa duke ju propozuar staf akoma
dhe me te specializuar se sa kerkoni ju ne kriteret kualifikuese. Pretendimet e skualifikimit te KVOse, bien në kundërshtim me qëllimin e ligjit të përcaktuara në nenin 1 të tij, duke frenuar
konkurrencën dhe duke bërë një trajtim jo të barabartë të operatorëve ekonomik pjesëmarrës në
proçedurat e prokurimit publik. Sa më sipër analizuam, vlerësojmë se bashkimi i operatorëve
KACDEDJA shpk + AGRI CONSTRUCTION sh.p.k, i ka përmbushur te gjitha kriteret e kualifikimit
duke vërtetuar se disponon kapacitetet ligjore, financiare dhe teknike të kërkuara nga autonteti
kontraktor për të realizuar këtë kontratë.
Nga klasifikimi ne sistem te prokurimeve ka rezultuar se AK ka kualifikuar operatorin ekonomik
“Inerti”. Duke ju referuar vleres se ofertes ekonomike te paraqitur nga ky operator ekonomik, ne
zbatim te ligjit te prokurimit kjo oferte rezulton se eshte anomalisht e ulet. KPP ka vendosur
standarte te qarta per keto oferta te cilat ulje te tilla sjellin gjithmon dem te rende ekonomik pasi
cmimet e ofruara nuk justifikojne cilesine e punimeve ne zbatim. Kjo oferte eshte e ulet pertej cdo
arsyeje te llogjikshme. Ne precedente te meparshem, KPP me vendim nr. 166/2018 date 09.03.2018,
ka vendosur po ndaj ketij operatori mospranimin e ankeses se tij pasi eshte skualifikuar si
anomalisht i ulet. Ky operator eshte jo serioz dhe ofertat qe paraqet jane te pajustifikueshme, te pa
dokumentuara si dhe faktuara sipas normave perkatese ligjore dhe nenligjore. Ne kemi vleresuar
kriteret e kualifikimit dhe ne perputhje me keto kritere kemi marre autorizime dhe kontrata
furnizimi me distributor/prodhues serioz ne tregun shqiptar te cilet oferojne mallra dhe sherbime
mjaft cilesore. Cmimet e ofruara nga ky operator jane pertej llogjikes se tregut cilesor pasi ato
patjeter cenojne cilesine duke mashtruar autoritetin kontraktor sikur do vendosi pajisje cilesore por
do jene pajisje kineze qe cenojne menjeher jetegjatesine e objektit duke shkaktuar dem ekonomik te
pariparueshem per buxhetin e shtetit. Ne si bashkim operatoresh kemi pare ekstraktin e kesaj
shoqerie ne QKR dhe del se ky operator nuk ka eksperienca ne fushen e objekteve civile industriale.
Nje nga zerat kryesore ne preventivin e publikuar nga AK jane pajisjet frigoriferike. Ky operator
nuk ka pune te ngjashme ne ekstraktin e tij qe mund te kete realizuar me pare. Ne dyshojme se
operatori ekonomik “Inerti” nuk disponon dokumentacion provues per oferten e tij ekonomike per
keto mallra/pajisje. Ne kete menyre ne dyshojme qe ky operator te kete paraqitur dokumentacion
provues sipas ligjit te prokurimit se mund ta realizoje ato pune me cmimin qe ka dhene. Pervcse saj
ne dyshojme qe ky operator te vertetoje te gjitha ato zera te preventivit sidomos zeri i hekurit te
xinguar (i cili perdoret per vende ku krijon ndryshk sic eshte markata e Lezhes pasi eshte ne ane te
detit) si dhe pajisjet frigoriferike. Ne dyshojme qe ky operator te kete paraqitur fakte te
dokumentuara sipas ligjit per te gjitha zerat e preventivit. Duke mos paraqitur keto dokumenta
institucioni ka shkakuar nje dem te madh pasi sipas vendimeve te KPP, autoriteti duhet te sigurohet
se punimet do behen sipas specifikimeve teknike pa cenuar cilesine e punimeve. Gjithashtu, nga
burime JO zyrtare ne kemi marre dijeni se “Inerti” ne oferten e vete ka aplikuar tvsh mbi
furnizimin e paisjeve megjithese dispozitat ne fuqi nuk lejojne aplikimin apo perllogaritjen e tvsh-se
per paisje apo makineri si dhe gjithashtu preventivi i publikuar ne sistem nuk ka parashikuar tvsh
per paisjet pra ne kete kontekst oferta eshte paraqitur ne kundershtim me kerkesat e AK dhe
kerkesat ligjore ne fuqi. Kete detaj e kane shprehur vete perfaqesues te kesaj kompanie gjate kohes
qe kvo bente vleresimin. Gjithashtu, AK ne shkresen qe na ka kthyer pergjigje e pranon se oferta e
operatorit ka aplikuar TVSH, por justifikohen me akte te tjera ligjore e cilat nuk kane te bejne
aspak me fazen e vleresimit por me fazen e projektimit apo shitje te thejshta te tregtareve. Edhe
justifikimi i vleres prej 50 milione leke nuk qendron, pasi vlera e investimit qe prokuron autoriteti
kontraktor eshte 73 milion leke. Pra edhe ne kete variiant ky operator duhet te ishte skualifikuar.
Pranimi i ketij elementi ka krijuar diskriminim total per ne operatoret qe jemi pergatitur seriozisht
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per kete gare. Devijimi nga preventivi eshte shkelje e patolerueshme. AK na ka skualifikuar ne
sepse skemi specialist kondicionimi por kemi inxhiniera me shumice dhe kane kualifikuar kete
operator me keto mangesi te medha.[...]”
II.6.Në datën 16.08.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.8181/1prot., datë 16.08.2018 ka
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e
prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dhe kërkesave të operatorëve ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k, mbi skualifikimin
e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “[…]1. Mungon leje
transporti per autobetoniere […]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.Në shtojcën nr. 12, pikat 2.3.11 dhe 2.3.12 “Për Kapacitetin Teknik” në dokumentat
standarte të tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si
më poshtë vijon:
1- “Ofertuesi duhet të disponojë këto makineri:
Nr Emri i mjetit
Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti
1
total mbajtes minimumi 10 ton)
2 Autobetoniere
3 Autobot uji
4 Autovinc
5 Autopome betoni
6 Gjenerator
7 Bobcat/minieskavator
8 Kamioncine 1-3 ton
9 Rul
10 Skela metalike
11 Vibrator elektrik siperfaqesor
12 Saldatriçe
13 Paisje niveluese(helikopter)
14 Kokore
15 Ripa sigurimi

Njesi

Sasi

copë

2

copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
m2
copë
copë
copë
copë
copë

1
1
1
1
1
1
2
1
500
1
1
1
10
5

Statusi
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira
Në pronësi ose me qira

2- Makineritë dhe paisjet në pronësi të shoqërohen me akt pronesie origjinal ose fotokopje e
noteruar.
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a) Makineritë dhe paisjet me qira të shoqërohen me kontrata qiraje, si dhe të shoqërohen me
aktin e pronësise të qiradhënësit (orgjinal ose fotokopje e noteruar).
b) Kontrata e qirasë për makinerite në fjalë duhet të jetë e shtrirë brenda afatit të realizimit te
punimeve që parashikon kontrata që prokurohet.
c) Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për paisjet e tjera
duhet të jenë aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noteruar. Të
gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara te jenë të shoqëruara me foto.”

III.1.2.Nga verifikimet e kryera në SPE, rezulton se, në përmbushje të kriterit të sipërcituar,
ankimuesi “Leon Konstruksion” sh.p.k ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Kontratë Qiraje nr.1084rep, nr.315kol, datë 07.05.2018, me qiramarrës ”Leon
Konstruksion” sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, ndër të tjera, është dhënia me qira e
Autobetonieres me targë AA693RV dhe Autobetonieres me targë AA694RV, shoqëruar
lejet e qarkullimit përkatëse, Certifikatat e kontrollit teknik përkatëse, Policat e sigurimit dhe
fotot përkatëse.
Shtojcën 9 “Mbi disponimin e makinerive”

III.1.3. 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;”
III.1.4. Neni 26, pika 8, e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose 6
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në Sistemin e Prokurimeve Elektronike për procedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi, përkatësisht shtojcën 9 “Mbi disponimin e makinerive”, me anë të së
cilës operatori ekonomik ankimues deklaron se zotëron mjetet dhe pajisjet teknike për të realizuar
kontratën objekt prokurimi, konstatohet se ky i fundit ka deklaruar se disponon nëpërmjet kontratës
së qerasë, dy autobetoniere me targë AA693RV dhe targë AA694RV. Nga verfikimi i
dokumentacionit të paraqitur për autobetonieret e sipërcituara, KPP konstaton se për të dy këto
mjete nuk është paraqitur leja e transportit e lëshuar nga autoritet përkatëse, të cilat referuar ligjit nr.
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8308, datë 18.03.1998 "Për transportet rrugore”, të ndryshuar, neni 46, si dhe Udhëzimit të Ministrit
të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit nr. 15, datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe
procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në
transportin rrugor”, i ndryshuar, detyrimisht duhet të pajisen me leje transporti përsa kohë
qarkullojnë në rrugë dhe janë të regjistruara në regjistra publik, pasi të dy këto autobetoniere e
tejkalojnë kapacitetin transportues prej 1,500 kg, si dhe mjetet autobetoniere nuk janë pjesë e
mjeteve të transportit për të cilat nuk është e nevojshme pajisja me certifikatë/leje, bazuar në
aneksin 2 të Udhëzimit të Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit nr. 15,
datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe certifikatave
për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, i ndryshuar. Në këto kushte, Komisioni gjykon
se, operatori ekonomik ankimues, për mjetet autobetoniere që disponon, duhet të kishte paraqitur
lejet e transportit përkatëse sipas kërkesave të autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi. Komisioni thekson se, kriteret kualifikuese të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit
ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. 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 dokumentat e tenderit. Përsa më sipër, operatori
ekonomik ankimues nuk e përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr. 12,
pikat 2.3.11 dhe 2.3.12 “Për Kapacitetin Teknik” në dokumentat standarte të tenderit në procedurën
e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k., nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Leon Konstruksion” sh.p.k.
për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron pasi operatori ekonomik
ankimues nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas
arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës
ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.

III.3. Lidhur me pretendimin e BOE ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k.,
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me argumentin:
“[...]Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk ka ne stafin e tij specialist kondicionimi [...]”,
Komisioni i Prokurimit Publik Vëren se:
III.3.1.Në shtojcën nr. 12, pika 2.3.7 “Për Kapacitetin Teknik” në dokumentat standarte të tenderit
në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“
1- Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar punetoret si me poshte:
a. Saldator
- 2 (dy)
b. Hidraulik
- 2 (dy)
c. Elektricist
- 2 (dy)
d. Mekanik
- 2 (dy)
e. Teknik ndertimi
- 2 (dy)
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f. Specialist IT/ekuivalent
- 1 (nje)
g. Specialist per sistemet e kondicionimit
- 3 (tre)
h. Manovratorë
- 3 (tre)
Te paraqitet kontrate pune perkatese si dhe certifikata/diploma profesionale per secilin punetor.
III.3.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti Kontratë
bashkëpunimi të përkohshëm të shoqërive, ndërmjet “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion”
sh.p.k, sipas së cilës është përcaktuar pjesëmarrja e palëve në grup sipas këtyre raporteve: Shoqëria
“Kacdedja” sh.p.k. 80 % të objektit të kontratës; Shoqëria “Agri-Konstruksion” sh.p.k. do të
realizojë 20 % të objektit të kontratës.
III.3.3.Në nenin 53/3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
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.3.4. Në nenin 74, pika 1, 2 dhe 3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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”.
“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 prokure 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…”.
“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”
III.3.5. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k. rezulton se, në kontratën e bashkëpunimit të
përkohshëm të sipërcituar, është përcaktuar se shoqëria “Agri-Konstruksion” sh.p.k., ndër të tjera,
ka marrë përsipër zbatimin e zërit të preventivit “G-3, Sistemi i ngrohjes, ambienti teknik,
kondicioner mural 12 BTU për zyrat; kondicioner mural 24 BTU për lokalin.”. Në këto kushte,
referuar pikës 3 të nenit 74 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, detyrimi për të provuar disponueshmërinë e tre punonjësve
specialistë për sistemet e kondicionimit bie mbi shoqërinë “Agri-Konstruksion” sh.p.k. Nga
shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në përmbushje të kriterit të sipërcituar, KPP konstaton se
pjestari i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik, “Agri-Konstruksion” sh.p.k., ka
paraqitur vetëm një punonjës nga tre të kërkuar që përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti
kontraktor, lidhur me specialistin e sitemeve të kondicionimit, i cili është i certifikuar/diplomuar për
këtë specialitet, dhe ky është inxhinieri mekanik Z. A. B., i cili disponon certifikata trajnimi teknik
14

nga kompania e prodhimit të sistemeve të kondicionimit ”Carrier S.E”. Lidhur me pretendimin e
ankimuesit se operatori ekonomik “Agri-Konstruksion” sh.p.k., ka vënë në dispozicion tre inxhinier
mekanik, të cilët mund ta mbulojnë këtë detyrë, KPP gjykon se, autoriteti kontraktor në kriterin e
sipërcituar, ka përcaktuar në mënyrë eksplicite se për specialistët e duhet të provohet kualifikimi
profesional mbi specialitetin përkatës nëpërmjet diplomave apo certifikimeve profesionale. Nga ana
tjetër, operatori ekonomik “Agri-Konstruksion” sh.p.k., në deklaratën për stafin e tij, ka përcaktuar
se inxhinierët mekanik A.K dhe E.Gj do kryejnë funksionet e audituesit të energjisë dhe të ekspertit
zjarrëfikës.
Komisioni thekson se, 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 ofertat, 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.
Sa më sipër, pretendimi i BOE ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k nuk
qëndron.
III.4.Lidhur me pretendimet e tjera të BOE ankimues “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion”
sh.p.k për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron pasi BOE ankimues
nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të
K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk
ndryshojnë gjendjen juridike të këtij bashkimi operatorësh ekonomik e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
III.5.Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k. dhe BOE
““Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga
operatori ekonomik “Inerti” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.5.1.Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
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.”
III.5.2.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim,
duhet të argumentojë se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një
vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai
dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP nuk mund të pranohet. Neni 63, pika 1 kërkon
shprehimisht që operatori ekonomik ankimues, jo vetëm që duhet të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Në ato
raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën
e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës.
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Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm i drejtpërdrejtë
nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për këtë arsye, këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të 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 mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik ”Leon Konstruksion” sh.p.k, për procedurën
e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Rikonstruksion i merkatos së tregtimit të peshkut me shumicë, Shëngjin”, me nr. REF67576-05-07-2018, me fond limit 73,008,972 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
13.06.2018, nga autoriteti kontraktor Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
2. Të mos pranojë ankesën e BOE “Kacdedja” sh.p.k. & “Agri-Konstruksion” sh.p.k për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të
sipërcituar.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1380 protokolli Datë 09.08.2018; Nr. 1398 protokolli Datë 15.08.2018;
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