KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 185/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 29.03.2017 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Radika” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k. nga procedura e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-57720-11-11-2016, me objekt
“Rikonstruksion i ish zyra e nd. Rruga Ura Peshkopi + sistemi i
ngrohjes+Rrethimi i jashtëm i objektit ish zyra e nd. Rruga Ura
Peshkopi”, me fond limit 12.999.404 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 07.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Dibër.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Radika” sh.p.k. & “Florida”
sh.p.k.
Lagja “Gjok Doçi”, Peshkopi

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Dibër
Bulevardi “Eles Isufi”

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i 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
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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 objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.11.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me nr. REF-57720-11-11-2016, me objekt “Rikonstruksion i ish zyra e nd. Rruga Ura
Peshkopi + sistemi i ngrohjes+Rrethimi i jashtëm i objektit ish zyra e nd. Rruga Ura Peshkopi”,
me fond limit 12.999.404 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 07.12.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët,
rezultojnë se kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Cara” sh.p.k.
2. “Avduli” sh.p.k.
3. “Radika” sh.p.k.

8.901.895 lekë, skualifikuar
9.504.239 lekë, skualifikuar
10.129.119 lekë, skualifikuar
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4. “Murati” sh.p.k.
5. “Egland” sh.p.k.
6. “Elira” sh.p.k.
7. “Sireta 2F” sh.p.k.
8. “Boshnjaku B” sh.p.k.
9. “Selami” sh.p.k.
10. “Glavenica” sh.p.k.
11. “Aurora Constructions” sh.p.k.
12. “Caushi” sh.p.k.
13. “Megi” sh.p.k.
14. “Jogi” sh.p.k.

10.326.898 lekë, skualifikuar
10.545.273 lekë, kualifikuar
10.810.579 lekë, skualifikuar
11.111.111 lekë, kualifikuar
11.393.589 lekë, kualifikuar
11.607.143 lekë, kualifikuar
12.057.864 lekë, kualifikuar
12.678.650 lekë, kualifikuar
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
është skualifikuar nga vetë sistemi
është skualifikuar nga vetë sistemi

II.3. Në datën 20.01.2017 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsyet si më
poshtë vijon:
[...]
Operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. & ”Florida”sh.p.k. nuk ka paraqitur dokumentet e
mëposhtëm për kualifikim:
- Mjetet e transportit të deklaruara nga ky subjekt nuk plotësojnë 70% të kapaciteteve e
mjeteve sipas kontratës së bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë “Radika” dhe “Florida”
sh.p.k.;
- Kamioni AA 221 HP nuk plotëson tonazhin 5-10 ton sipas kërkesës së kërkuar nga ana e
autoritetit kontraktor;
- Kamioni me targa AA 097 FP dhe kamioni me targa TR 5161R janë të angazhuar në
kontratë tjetër me Bashkinë Dibër në investimin për “Rehabilitimin e rezervuarit të
Shimcanit”;
- Drejtuesi teknik ing.ndërtimi Xhelil Shini është i angazhuar në kontratë tjetër me Bashkinë
Dibër në kontratën për “Rehabilitimin e rezervuarit të Shimcanit”, si drejtues teknik, pasi
sipas dokumenteve standarte çdo operator ekonomik duhet të japë deklaratë për drejtuesin
teknik të punimeve, e cila në këtë rast është deklaratë e rreme”.
II.4. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
[…]
Pretendimi I
Pretendimi i KVO – së se operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. nuk plotëson 70% të mjeteve të
transportit sipas përqindjes së punimeve të marra përsipër, nuk qëndron, për këtë argumentojmë
më poshtë:
AK ka kërkuar dy kamiona, një kamionçinë dhe një kamion me vinç. Operatori ekonomik “Radika”
sh.p.k. ka deklaruar me dokumentacion sipas kërkesave të AK tre kamiona, përkatësisht
(AA097FP; AA220HP; AA221HP), një kamionçinë (AA099FP) dhe një kamion me vinç (TR 5261
R). Pra operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. ka plotësuar 75 % të mjeteve të transportit sipas
kontratës së bashkëpunimit. Edhe ky pretendim i ngritur nga KVO nuk qëndron.
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Pretendimi II
Pretendimi i ngritur nga KVO se kamioni me targa AA221HP nuk plotëson tonazhin 5 – 10 ton
nuk qëndron pasi ky kamion ka masë maksimale të autorizuar 7490 kg = 7.49 ton. Përveç këtij
kamioni operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. ka deklaruar në shtojcën 9 edhe dy kamiona të tjeë
me targa AA097FP (në pronësi) dhe AA220HP (me kontratë qiraje). Edhe ky pretendim i KVO –
së nuk qëndron.
Pretendimi III
Duke u mbështetur në DST objekt ankimi, në shtojcën 10 (dhjetë) pika 2 (dy) “Kriteret e veçanta
të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapacitetet teknike”, pika 5, nga ana e AK është kërkuar: Dëshmi për
mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit
ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:
Lloji i mjeteve
Makina transporti kamion 5 – 10 ton
Kamioncina deri 3.5 ton
Motobetoniere
Fadromë
Kamion vinç
Skela
Vibrator betoni
Matrapik

Njësia/Sasia
2 copë
1 copë
2 copë
1 copë
1 copë
400m²
1 copë
2 copë

Operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. ka plotësuar deklaratën e makinerive, shtojcën 9, ku
deklaron se disponon në pronësi dhe me qira makineritë sipas kritereve të përcaktuara në DST si
më poshtë:
Në pronësi: 2 Vibrator; 2 Motobetonjere; 1 Vinç; 1 Kamion; 1 Kamionçin; 1 Matrapik, Skelë.
Me qira: 3 Kamion.
Pretendimi i KVO-së se këto mjete janë të angazhuar në një kontratë tjetër në Bashkinë Dibër, me
objekt “Rehabilitimin e rezervuarit të Shimcanit” nuk qëndron për arsye se operatori ekonomik
“Radika” sh.p.k. deri më datë 26.01.2017 nuk ka lidhur asnjë kontratë me operatorin ekonomik
Bashkinë Dibër për objektin “Rehabilitimin e rezervuarit të Shimcanit”. Kërkojmë që KVO të
provojë ekzistencën e nënshkrimit të kontratës për këtë objekt me operatorin ekonomik “Radika”
sh.p.k. Pra pretendimi i KVO nuk qëndron.
Pretendimi IV
Pretendimi i ngritur nga KVO se drejtuesi teknik Ing. Xhelil Shini është i angazhuar në kontratën
me objekt “Rehabilitimin e rezervuarit të Shimcanit”, edhe një herë theksojmë se operatori
ekonomik “Radika” sh.p.k. nuk ka asnjë kontratë të lidhur me autoritetin kontraktor Bashkia Dibër
me objekt “Rehabilitimin e rezervuarit të Shimcanit” deri më datë 26.01.2017. Kërkojmë nga KVO
të provojë ekzistencën e nënshkrimit të kësaj kontratë. Gjithashtu operatori ekonomik “Radika”
sh.p.k. ka deklaruar si drejtues teknik edhe Ing. Skënder Leka dhe Ing. Romeo Karasani për
objektin proces ankimimi. Pra në objekt do të jenë edhe dy drejtues teknik të tjerë përveç Ing.
Xhelil Shini. Edhe ky pretendim i ngritur nga KVO nuk qëndron.
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Për sa parashtruam më sipër kërkojmë:
- Pezullimin e procedurës së prokurimit
- Shqyrtimin e ankesës tonë dhe kthimin e një përgjigje brenda 7 ditëve nga marrja e saj.
- Kualifikimin e ofertës tonë si ofertë të vlefshme.
II.5. Në datën 01.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 402/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 10.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar si më poshtë:
[…]
Autoriteti kontraktor Bashkia Dibër na vendos në dijeni se nuk ka pranuar ankesën tonë të cituar
më sipër, pa dhënë asnjë argumentim për pretendimet tona, por vetëm duke u mjaftuar që ankesa
juaj nuk pranohet.
II.7. Nëpërmjet shkresës me nr. 210/2 prot., datë 27.02.2017, Komisioni i Prokurimit Publik i ka
dërguar autoritetit kontraktor Bashkia Dibër kërkesë të përsëritur për informacion dhe
dokumentacion, pasi deri në atë datë, nuk ishte paraqitur asnjë informacion dhe dokumentacion
nga ky i fundit, kërkuar nga KPP me vendimin nr. 201/1 prot., datë 13.02.2017.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr. 757/1 prot., datë 28.02.2017, të protokolluar me tonën në datën
03.03.2017, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni dhe
dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se arsyeja e skualifikimit në lidhje
me mjetet dhe konkretisht Mjetet e transportit të deklaruara nga ky subjekt nuk plotësojnë 70% të
kapaciteteve e mjeteve sipas kontratës së bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë “Radika” dhe
“Florida” sh.p.k., nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.1.1.Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/Pjesëmarrjes,
Pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 5, është përcaktuar kriteri: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,
që ka në dispozicion apo mund t`i vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për
ekzekutimin e kontratës:
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Njesia/Sasia
Lloji i Mjeteve
Makina transporti kamion 5-10 ton
Kamioncina deri 3.5 ton
Motobetoniere
Fadrome
Kamion vinc
Skela
Vibrator betoni
Matrapik

2 (dy) cope
1(nje) cope
2 (dy) cope
1 (nje) cope
1 (nje) cope
400 m2
1 (nje) cope
2 (dy) cope

-Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), Certificatë e Kontrollit Teknik siguracion.
-Për makineritë që nuk shënohen në rregjistrat publike , duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
pronësine e tyre .
-Për mjetet e marra me qera, formularit dhe dokumentave të mësipërm t`i bashkelidhen kontrata
e qerasë, afati i marrjes me qira ,objektin, të përfshijë afatin e realizimit të kësaj kontrate në rast
të shpalljes fitues.
- 5.1. Operatori duhet të paraqesë shtojcën 9. Deklarata është objekt verifikimi dhe kontrolli në
cdo kohë para shpalljes së fituesit dhe deri në realizimin e plotë të kontratës për subjektin që do
shpallet fitues.
5.2. Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese, që makineritë e mësipërme nuk do të jenë
të angazhuara në kontrata të tjera por vetëm për këtë objekt në rast të shpalljes fitues .
(Në rast se ofertuesi është bashkim i operatorëve, cdo anëtar i këtij bashkimi duhet të paraqesë
këtë dokument).
5.3. Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese për vendodhjen e mjeteve në pronësi apo
të marra me qira dhe autorizim për verifikimin e tyre nga AK. Në rast se ofertuesi është bashkim
i operatorëve, cdo anëtar i këtij bashkimi duhet të paraqesë këtë dokument)”.
Gjithashtu, në dokumentat e tenderit, është përcaktuar edhe Shtojca 9 Mbi disponimin e
makinerive (Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik).
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se është
paraqitur dokumenti Kontratë bashkëpunimi “Radika” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k., sipas së cilës
është përcaktuar pjesëmarrja e palëve në grup sipas këtyre raporteve: Shoqëria “Radika” sh.p.k.
70 %; Shoqëria “Florida” sh.p.k. 30 %.
Në kontratën e bashkëpunimit është përcaktuar se “[...] shoqëritë në bashkëpunim me njëra tjetrën,
marrin përsipër kryerjen e punëve përkatëse të parashikuara në preventivin e punimeve sipas
analizës së ndarjes së punimeve bashkëlidhur kësaj Kontrate Bashkëpunimi ku jepen në mënyrë të
detajuar punimet që merr përsipër secili nga palët”.
[...].
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës deklarohet se
përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve është shoqëria “Radika” sh.p.k.
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III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, në lidhje me kriterin e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor për mjetet, rezulton se është paraqitur dokumentacioni si më
poshtë:
“Radika” sh.p.k.:
[…]
1. Shtojca 9 “Mbi disponimin e makinerive”, ku rezulton se në tabelën e Mjeteve në pronësi janë
deklaruar mjetet:
- Vibrator, nr. 5076 Rep;
- Motobetonjere, nr. 5076 Rep,
- Vinç, Nr. 5076 Rep,
- Kamion me targë AA097FP, kamion me mbi 18 ton kapacitet (referuar certifikatës së kontrollit
teknik),
- Kamionçin AA099 FP, deri në 3.5 ton,
- motobetonierë, Faturë 263,
- matrapik, faturë 263
- Skelë, faturë 22,
- vibrator, faturë 223,
Mjete të mara me qera:
- Kamion AA221 HP, me kapacitet 3.5 -7.5 ton (referuar certifikatës së kontrollit teknik).
- Kamion TR 5261 R, me kapacitet 7.5 – 18 ton,
- Kamion AA 220 HP, me kapacitet 7.5 – 18 ton.
“Florida” sh.p.k.
- Shtojca 9 “Mbi disponimin e makinerive”, ku rezulton se janë deklaruar mjetet si më poshtë:
- Kamion AA 473 HI, me kapacitet 7.5 – 18 ton,
- kamion AA 106 LD, me kapacitet 7.5 – 18 ton,
- kamion BC 1046 B, me kapacitet 3.5 – 7.5 ton,
- kamion me vinç, AA 472 HI, me kapacitet 7.5 – 18 ton,
- Motobetonjere, fatura 36,
- skelë, fatura 36,
- matrapik, faturë 232,
- vibrator fatura 232,
- fadromë, me targë AAMT59.
III.1.4. Në nenin 26, pika 8 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “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
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”.
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III.1.5. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e 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”.
Në Kreun VII, pika 2 po këtu, parashikohet: “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…”,
ndërsa në pikën 3 parashikohet: “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.1.6. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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 në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”
III.1.7. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së bashkëpunimit,
përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i
bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
III.1.9. Referuar kontratës së bashkëpunimit nr.2734 rep dhe nr.1007/1 kol datë 07.12.2017,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në cilësinë e anëtarit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë, operatori ekonomik “Radika” shpk ka marrë përsipër ndër të tjera edhe punimet e
prishje trotuar ekzistues, strukturë betony t=8 cm, në sasinë 4.8 m3 , punime për të cilat shfaqet e
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nevojshme edhe disponueshmëria e mjetetit tip fadromë. Sa më sipër, referuar bazës ligjore si më
sipër cituar, si edhe Shtojcës 9 “Mbi disponimin e makinerive”, të plotësuar dhe deklaruar nga
operatorët ekonomikë “Radika” sh.p.k. dhe “Florida” sh.p.k. me vullnetin e tyre të lirë, nisur nga
kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, konstatohet se kërkesa në lidhje me mjetet nuk
plotësohet nga ky bashkim operatorësh.
III.1.10. Nisur nga arsyeja e skualifikimit se nuk plotësohet numri i mjeteve në përputhje me
përqindjen e marrë përsipër, nga verifikimi i dokumentacionit, rezulton se operatori ekonomik
“Radika” sh.p.k. i cili është edhe lideri i bashkimit dhe ka marrë përsipër kryerjen e punëve në
masën 70%, të zërave të preventivit, , si edhe veçanërisht të zërave të punimeve për të cilat shfaqet
e nevojshme edhe disponueshmëria e mjetit tip fadromë nuk ka deklaruar dhe nuk ka paraqitur
asnjë mjet fadromë në sistemin e prokurimeve elektronike, në përputhje me përqindjen e marrë
përsipër prej tij, në këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues nuk
e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për paraqitjen
e mjeteve të kërkuara në dokumentat e tenderit.
III.1.11. 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.
III.1.12. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin,
besueshmërinë, makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt
prokurimi. Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në këtë
procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet
i vlefshëm.
III.1.13. Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i
interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik
që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si
dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Gjithshtu, referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka ngritur pretendime se operatori ekonomik ankimues ka
deklaruar kapacitetet e deklaruara edhe në procedurën e prokurimit objekt ankimi (mjete) edhe në
një procedurë tjetër prokurimi ku operatori ekonomik është shpallur fitues me po të njëjtin
autoritet kontraktor.
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III.2.1. Nga verifikimet e kryera rezulton se në Buletinin e Njoftimeve Publike (BNJP) nr.09 datë
06 Mars 2016 faqe 222-223, autoriteti kontraktor Bashkia Dibër ka publikuar “Njoftimin e
Fituesit” për procedurën e prokurimit Rehabilitim i rezervuarit të fshatit Shimcan sipas zërave në
preventivin e punimeve ka publikuar se emri i shoqërisë fituese është Radika sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se megjithëse në momentin e publikimit dhe zhvillimit të
procedurës së prokurimit dhe vlerësimit të saj, operatori ekonomik “Radika” sh.p.k. nuk disponon
një kontratë të lidhur me autoritetin kontraktor, në momentin e shqyrtimit të ankimit administrativ
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ndodhemi para një situate të re juridike, ku ankimuesi është
fituesi i kontratës së mësipërme publike Rehabilitim i rezervuarit të fshatit Shimcan sipas zërave
në preventivin e punimeve. Referuar arsyes së skualifikimit të autoritetit kontraktor, konstatohet
se ky i fundit në cilësinë e autoritetit përgjegjës të menaxhimit të fondeve publike, ka sqaruar se
mjetet e deklaruar në kontraktën me objekt Rehabilitim I rezervuarit të fshatit Shimcan sipas
zërave në preventivin e punimeve fitues i së cilës është një nga anëtarët e bashkimit të operatorëve
ekonomikë, janë të njëjtë me mjetet e deklaruar në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Gjithashtu, KPP nënvizon se në kriteret e veçanta të kualifikimit,ndër të tjera autoriteti kontraktor
ka kërkuar ndër të tjera se mjetet e deklaruara nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera
por vetem per kete objekt ne rast te shpalljes fitues .
Sa më sipër, KPP gjykon se zbatimi i kontratës së parë nga ana e anëtarit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Radika” sh.p.k. shtrihet në periudhën kohore të kontratës aktuale, atëherë
ipso facto kapaciteti teknik është i deklaruar në kontratën e mëparshme (referuar edhe parimit të
prioritetit në të drejtë) me po të njëjtin autoritet kontraktor dhe nuk mund të shërbejë edhe në
kontratën publike objekt prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar
një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë duke
mbetur i skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi
të procedurës administrative.
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 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 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Radika” sh.p.k. &
“Florida” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-57720-11-112016, me objekt “Rikonstruksion i ish zyra e nd. Rruga Ura Peshkopi + sistemi i ngrohjes +
Rrethimi i jashtëm i objektit ish zyra e nd. Rruga Ura Peshkopi”, me fond limit 12.999.404 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 07.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Dibër.
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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 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. 210 Protokolli
Datë 10.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
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Anëtar
Anëtar
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Kryetar
Evis Shurdha
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