KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 574/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i shkollës së mesme “Zhani Ciko”, Patos”, me fond
limit 36.168.923 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 02.09.2014, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Patos”.
“Alko Impex General Construcion” sh.p.k
Rr. “Reshit Petrela”, Kompleksi “Usluga”
Tiranë

Palë e ankimuar:

Baza Ligjore:

Bashkia Patos
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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, z. Denis Martopullo, z.
Muharrem Çakaj, z. Hektor Muçaj, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e 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, i cili e ka
refuzuar atë, 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.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 07.08.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i shkollës së mesme “Zhani Ciko”, Patos”, me fond limit 36.168.923 lekë (pa
TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 27.08.2014.
II.2. Në datën 20.08.2014 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e dokumentave të tenderit,
duke shtuar kriterin e mëposhtëm:
“Kandidati/ofertuesi duhet të jetë i pajisur me licencë nga QKL për shërbime të ekspertizës
dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe kullota.”
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Afati i fundit për pranimin e ofertave është caktuar data 02.09.2014.
II.2. Në datën 02.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Grand Konstruksion M” sh.p.k
“Aurora Konstruksion” sh.p.k
“Kacdedja” sh.p.k
“Boshnjaku B” sh.p.k
“B 93” sh.p.k
“Alko Impex General Construcion” sh.p.k
“Junik” sh.p.k
“Shkëlqimi 07” sh.p.k
“4 A-M” sh.p.k

23.997.650 lekë, skualifikuar
26.725.475 lekë, skualifikuar
30.109.910 lekë, skualifikuar
31.426.442 lekë, skualifikuar
32.906.000 lekë, skualifikuar
33.375.039 lekë, skualifikuar
33.698.400 lekë, skualifikuar
34.900.000 lekë, skualifikuar
35.805.634 lekë, kualifikuar.

II.3. Në datën 16.09.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
“Shoqëria nuk është pajisur me licencë QKL për shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale
lidhur me pyje dhe kullota.”
II.4. Në datën 19.09.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Së pari, kriteri i vendosur është në kundërshtim me nenin 23 të ligjit për prokurimet publike në
drejtim të vendosjes së kushteve për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Është kërkuar pajisja e operatorit ekonomik më QKL për pyje dhe
kullota. Kriteri i vendosur është jashtë çdo llogjike të vendosjes së kritereve teknike në DST dhe
në kundërshtim me ligjin. Pala ankuese plotëson të gjithë dokumentacionin ligjor teknik dhe
financiar. Kërkimi i QKL-së për pyje dhe kullota është një kriter diskriminues, duke shkelur
parimet e zhvillimit të prokurimit publik. Objekti i prokurimit është rikonstruksion i një shkolle
në të cilën, në preventivin analitik të publikuar nga autoriteti kontraktor, kërkohen vetëm
mbjellje e 5 fidaneve. Ju informojmë se për këtë procedurë nuk është e nevojshme pajisja me
QKL për pyje dhe kullota.
Së dyti, vendimi i skualifikimit të operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k
është një vendim i nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Operatori ekonomik, pala ankimuese, nuk
plotëson asnjë nga kriteret e vendosura në nenin 45,46 të LPP-së, i cili sanksionon edhe kriteret
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e skualifikimit të operatorëve ekonomikë. Pala ankuese nuk është skualifikuar për shkaqe të
përligjura.
Së treti, vendimi i nxjerrë nga autoriteti kontraktor për skualifikimin për shkak të mungesës së
licencës së QKL-së për shërbime ekspertize pyje dhe kullota, është një vendim i pa arsyetuar.
Skualifikimi nuk është arsyetuar në drejtim të arsyetimit të arsyes dhe nevojës për pajisje të
subjektit me QKL për pyje dhe kullota.
Së katërti, skualifikimi i operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k është në
kundërshtim me kriterin e vlerësimit të bërë nga autoriteti kontraktor. Në seksionin IV, pika 2, e
dokumentave të tenderit, është vendosur cmimi më i ulët si kriter të përzgjedhjes së fituesit.
Oferta jonë ekonomike është një ofertë disa herë më e ulët se oferta e operatorit ekonomik i
klasifikuar i pari [...].”
II.5. Në datën 24.09.2014, nëpërmjet shkresës nr. 1126/5 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k, duke e refuzuar
ankesën.
II.6. Në datën 06.10.2014 operatorit ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, në të cilën ka parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e bërë
pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 02.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 2249/1 prot., datë 01.10.2014 me objekt:
“Kthim përgjigje”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni 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 saj si dhe informacionit e
dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e ankimuesit për skualifikimin e tij të padrejtë, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar
plotësimi i kriterit si më poshtë:
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“Kandidati/ofertuesi duhet të jetë i pajisur me licencë nga QKL-ja për shërbime të ekspertizës
dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe kullota.”
Sipas preventivit të punimeve, pjesë e dokumentave të tenderit, rikonstruksioni i shkollës “Zhani
Ciko” Patos parashikon ndërmjet të tjerave edhe zërin “Punime gjelbërimi e lulishte”, në të cilin
përfshihen prerje drurësh (20 copë), shkulje rrënjësh (1000 m2), furnizim vendosje bari dekorativ
(900 m2), pemë dekorative (40 copë), ligustra ( 284 copë) etj.
III.1.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues nuk rezulton të jetë paraqitur
licencë nga QKL-ja për shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale për pyje dhe kullota.
Ndërsa sipas preventivit të paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion”
sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimi, rezulton se zëri “Punime gjelbërimi dhe
lulishte” është ofruar në vlerën 15.964.200 lekë, ku punimet që lidhen me prerje pemësh, shkulje
rrënjësh, furnizim vendosje bari dekorativ, pemë dekorative etj., kapin vlerën 1.081.200 lekë.
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:
“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.
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, sic është përshkruar nga auoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës.”
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka përgjegjësinë dhe
detyrimin të përcaktojë kriteret për kualifikim që duhet të përmbushin operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, me qëllim që të garantojë realizimin me sukses të
kontratës për të gjithë elementët e saj, pasi këto kritere i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për realizimin
me sukses të kontratës.
Mbështetur në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, autoriteti kontraktor 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, ndërkohë që rastin konkret konstatojmë se ankimuesi nuk e ka plotësuar
kërkesën e autoritetit kontraktor për licencën e QKL-së.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit për skualifikimin e tij të padrejtë, nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me kundërshtimin e kërkesës për licencë nga QKL-ja për shërbime të ekspertizës
dhe/ose profesionale për pyje dhe kullota, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Neni 63 i LPP-së i njeh të drejtën çdo operatori ekonomik që ka ose ka patur 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, ta kundërshtojë vendimin brënda
afateve ligjore të përcaktuara në këtë dispozitë. Në këtë kontekst, nëse operatori ekonomik “Alko
Impex General Construcion” sh.p.k do të kishte kundërshtime për kriterin lidhur me licencën e
QKL-së, duhet të ushtronte të drejtën e tij të ankimimit në autoritetin kontraktor dhe në KPP,
mbështetur në dispozitën e mësipërme ligjore, pasi në rast të kundërt, përmbushja e kriterit
përbën detyrim ligjor për të.
Nga informacioni që disponon Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se ankimuesi e ka
kundërshtuar kriterin e mësipërm në autoritetin kontraktor dhe KPP, në shkelje të afateve ligjore,
ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k
të mos ketë përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve, duke mos plotësuar në këtë mënyrë
njërin nga “elementët e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23, pika 3, shkronja “a”, të
VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, përbën shkak për mospranimin e ankesës
nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së kushteve formale të saj.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i nënshtrohet
dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi,
juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në
themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ankimues
pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që
duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është
realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, ndaj dhe nuk do të merret në shqyrtim.

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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i shkollës së mesme “Zhani Ciko”, Patos”, me fond limit 36.168.923
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 02.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Patos”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
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. 1634 Protokolli
Datë 06.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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