KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 118/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 4/03/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Cobial” sh.a. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-19283-12-11-2015 me objekt
“Riveshje dhe sistemim asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë –
Përmet, loti 3” me fond limit 461,986,558 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor
Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h.
dhe shtimi i arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik
“Cobial” sh.a për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”
me Nr. REF-19283-12-11-2015 me objekt “Riveshje dhe sistemim
asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë – Përmet, loti 3” me fond limit
461,986,558 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
11.01.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Ankimues:

“Cobial” sh.a.
Adresa: Rr “Dora D’Istria”
Tiranë
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“Alko Impex General Construction” d.sh.h.
Adresa: Rruga “Reshit Petrela” Kompleksi “Usluga”
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Adresa: Rr. “Sami Frashëri” Nr.33
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, 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;

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,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik 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. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
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përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.4. 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 11.12.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-19283-12-11-2015 me objekt “Riveshje dhe
sistemim asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë – Përmet, loti 3” me fond limit 461,986,558 lekë
pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
II.2 . Në datën 11.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 22.01.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Cobial” sh.a.
“Alba Konstruksion” sh.p.k.
“Salillari” sh.p.k..
“Curri” sh.p.k.
“Arifaj” sh.p.k..
“Riviera” sh.p.k.
“Alko Impex General Construction” d.sh.h
“Agbes Construksion” sh.p.k.
“G.P.G” sh.p.k.

294,347,892.3
395,136,546
401,919,200
407,848,091.7
411,480,831
415,787,392.65
423,917,939
434,806,792.35
443,482,977.5

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;

II.3.1. Operatori ekonomik ankimues “Cobial” sh.a. është njoftuar për skualifikimin e ofertës së
tij me argumentin se : “[...]Operatori ekonomik “Cobial” sh.a rezulton se nuk ka paraqitur
dokumentet në përputhje me kriteret e dhëna në dokumentet e tenderit si më poshtë: Për
plotësimin e kapacitetit teknik “Fabrikë asfaltobetoni, paisur me leje mejdisore nga QKL në
pronësi ose me qira” nga operatori ekonomik në kundërshtim me kriterin e sipërcituar është
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paraqitur “akt marrëveshje për furnizim nëse shpallet fituese” me subjektin “Gjoka
Konstruksion” sha” Për plotësimin e kapacitetit teknik “Nyrje thuerje materialesh inerte, paisur
me leje mejdisore nga QKL në pronësi ose me qira” nga operatori ekonomik në kundërshtim me
kriterin e sipërcituar është paraqitur “akt marrëveshje për furnizim nëse shpallet fituese” me
subjektin “Gjoka Konstruksion” sh.a”; Listëpagesat e dorëzuara si dëshmi për fuqinë punëtore
për ekzekutimin e objektit të prokurimit, për vitin 2013,2014 dhe 2015 janë të pa konfirmuara
nga administrata tatimore, kjo në kundërshtim me kriteret e dhëna në dokumentet e tenderit.
Listëpagesat për periudhën janar-gusht 2015 janë të palexueshme. […]”
II.4. Në datën 26.01.2016 operatori ekonomik ankimues “Cobial” sh.a.. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
ofertës së tij.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]Lidhur me dy arsyet e para të skualifikimit sqarojmë se “Kemi
paraqitur kontratë furnizimi për Fabrikë asfaltobetoni, paisur me leje mejdisore nga QKL dhe
Nyje thuerje materialesh inerte paisur me leje mejdisore nga QKL me shoqërinë “Gjoka
Konstruksion” Sh.a e cila është kontratë noteriale me nr.03 rep dhe nr.03 kol datë 04.01.2016 që
përfshin të gjithë periudhën e realizimit të punimeve sipas afateve të kërkuara nga autoriteti
kontraktor. Duke iu referuar DST të vendosura nga Ju ju sqarojmë se keni kërkuar “Për mjetet e
marra me qira, të paraqituet kontrata përkatëse noteriale e qirasë/furnizimit ku të specikohet
objekti i kontratës dhe afati i saj. Kjo tregon qartë që makineritë që kërkohen mund të merren me
qera ose me kontratë furnizimi dhe ne e plotësojmë këtë kriter. Njëkohësisht shtojmë se kontrata
e paraqitur nga ne siguron materjalet e nevojshme në sasi dhe cilësi sipas kushteve teknike të
zbatimit të punimeve për realizimin e kontratës. Në lidhje me dy arsyet e dyta të skualifikimit,
sqarojmë se: Llistëpagesat e paraqitura nga ana jonë janë gjeneruar nga sistemi elektronik i
Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë. Si e tillë ato janë të paisura me kodin e tyre dhe
si rrjedhojë janë të konfirmuara nga tatimet. Përveç kësaj ato janë të shoqëruara me formularin
e sigurimeve shoqërore të firmosur dhe vulosur nga banka ku është kryer pagesa përkatëse dhe
shumat e tyre janë rigorozisht të njëjta me shumat e listëpagesave. Për sa më sipër, deklarimet
tona janë lehtësisht të verifikueshme dhe duke qene se kompania jonë renditet e para me vleftën
më të ulët, është e drejtë e atij institucioni për të bërë verifikimet e duhura. [...]”.
II.5. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.492/3 prot datë 01.02.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në lidhje me arsyen e parë dhe të dytë të skualifikimit. Pas verifikimit të
dokumentave bashkëlidhura vërehet se kontratat e paraqitura në sistem dhe bashkëlidhur
ankesës) nga shoqëria “Cobial” sh.p.k. janë të tipit Kontrata furnizimi. Në kriteret e veçanta të
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kualifikimit pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” pika “ç” ,pronësia e mjeteve është kërkuar “në
pronësi ose me qera”. Ky përcaktim është vendosur edhe në emërtimin e kolonës nr.3. të tabelës
së vendosur si edhe në përcaktimet e nënpikave. Edhe në fjalinë që citon ankuesi shprehet qartë
se kërkesa është për mjetet e marra me qera dhe jo mjetet e marra me qera apo furnizim.
Mendojmë se ankesa për këtë kriter e shoqërisë “Cobial” sh.a balzuar në LPP neni 63 pika 1 e
1.1e VKM nr.914 datë 29.12.2014, pika 4 duhet të ishte bërë brenda afatit të vendosur 7 (shtatë)
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Sa i përket
aryses të tretë dhe të katërt, Komisioni pasi verifikoi DST për këtë procedurë konstaton se në
shtojcën 9 pika 2/c autoriteti kontraktor ka vendosur kriterin c. Dëshmi për fuqinë punëtore të
nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit: Numri mesatar i punonjësve të siguruar
duhet të jetë jo më pak se 5 (pesë) punonjës për periudhën Janar 2013-Tetor 2015 ( e Vërtetuar
kjo me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve shoqëruar me formularin
E-Sig 025. Shoqëria “Cobial” sh.a rezulton se ka paraqitur dokumentacion listëpagesat siç janë
në formatin e portalit online të Drejtorisë së Tatimeve . Komisioni i shqyrtimit të ankesës gjykon
se, sa kohë kriteri i kërkuar është specifikuar listëpagesa të konfirmuara nga organi përkatës dhe
detyrimi i ofertuesit është që ti paraqesë në atë mënyrë, pra KVO nuk ka tejkaluar kërkesat e saj
në raport me kriterin e veçantë të vendosur nga autoriteti kontraktor. Po ashtu edhe nga
kontrolli i dokumenteve në sistem u pa se ato ishin të pa lexueshme duke e bërë të pamundur
krahasimin me dokumentet bashkëngjitur ankesës. Ky komision, madje në gjykimin tonë, në sajë
të eksperiencës në vazhdim dhe me qëllim unifikimin, përmirësimin dhe konsolidimin e praktiave
të tenderimit ka detyrim rigorozitetin në lidhje me kualifikimin e ofertuesve konform
legjislacionit në fuqi dhe kërkesave të përcaktuar në tender. [...]”
II.6. Në datën 04.02.2016 ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.7. Operatori ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” d.sh.h. është njoftuar për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se : “[...] Për plotësimin e kapacitetit teknik “Nyje thyerje
materialesh inerte, pajisur me leje mjedisore nga QKL në pronësi ose me qira”, nga operatori
ekonomik ne kundershtim me kriterin e sipercituar eshte paraqitur “kontrate furnizimi” me subjektin
“Vllazeria shpk”. Per plotesimin e kapacitetit teknik “Fabrikë betoni, pajisur me leje mjedisore nga
QKL në pronësi ose me qira”, nga operatori ekonomik ne kundershtim me kriterin e sipercituar eshte
paraqitur “kontrate furnizimi” me subjektin “Vallazeria shpk”. Ne vërtetimin e paraqitur që
konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton qe subjekti ne kundërshtim me piken
1/dh te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te
muajit nentor 2015. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011,
“Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti
do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull
ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më
vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar. […]”

5

II.4. Në datën 29.01.2016 operatori ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction”
d.sh.h ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e
KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] Për plotësimin e kritereve të veçanta të kualifikimit shoqëria jonë ka
dorëzuar: Kontratë furnizimi nr.237 rep dhe 157 kol datë 08.01.2016 me objekt furnizimi me
asfaltobeton lidhur me shoqërinë ”Company Riviera 2008” sh.p.k, shoqëruar me akt pronësie
dhe Leje Mjedisore lëshuar nga QKL, lidhur për objektin e prokurimit Riveshje dhe sistemim
asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë-Përmet Loti 3”me fond limit 461.986.558 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor
Shqiptar.Kontratë furnizimi nr. 272 rep dhe 135 kol datë 08.01.2016 me objekt furnizimi me
beton dhe inerte lidhur me shoqërinë ”Vëllazëria” sh.p.k, shoqëruar me akt pronësie dhe Leje
Mjedisore lëshuar nga QKL Riveshje dhe sistemim asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë-Përmet
Loti 3”me fond limit 461.986.558 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga
autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar. Në nenin 26 pika 8 gërma c të VKM 914/2014
datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet
se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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.”Sqarojmë se kontrata e furnizimit e lidhur mes
shoqërisë tonë dhe shoqërisë “Vëllazëria” sh.p.k. dhe shoqërisë “Company Riviera 2008”
sh.p.k. përmbushin të gjithë kriterret dhe jep garancitë e duhura para autoritetit kontraktor. Së
pari, kontratat e dorëzuar janë noteriale, afati i saj përfshin edhe afatin e zhvillimit të të gjithë
punimeve parashikuar nga autoriteti kontraktor. Kontratat janë të lidhura vetëm për objektin e
prokurimit në fjalë, duke dhënë garanci akoma dhe më të plotë në drejtim të autoritetit
kontraktor mbi përmbushjen e detyrimeve ndaj autoritetit kontraktor. Gjithashtu, furnizueset e
shoqërisë janë paisur me leje nga QKL sipas kategorisë përkatëse si për linjën e inerteve ashtu
edhe për linjën e prodhimit të asfalto/betonit, në përmbushje të kritereve të veçanta të
kualifikimit. Sa më sipër, nënvizojmë faktin se linja e përpunimit të inerteve si edhe e fabrikës së
asfalto betonit është e paisur me leje të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit sipas
kategorive përkatëse në përputhje me kriteret e veçanta të kualifikimit ku është kërkuar Fabrikë
asfaltobetoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL dhe Nyje thyerje materialesh inerte, pajisur me
leje mjedisore nga QKL. Në lidhje me pretendimin e autoritetit kontraktor se është paraqitur
kontratë furnizimi dhe jo kontratë qiraje dhe ose akt pronësie për linjën e fabrikës së
asfaltobetonit dhe të inerteve sqarojmë se nuk janë të mbështetura në ligj. Kjo vetë faktin se si
neni 46 pika 1 gërma b të ligjit për prokurimin publik ashtu edhe VKM 914 datë 29.12.2014
parashikon se për plotësimin e kapacitetit teknik operatorët ekonomik dorëzojnë dëshmi të
mjeteve dhe paisjeve që dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund
t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Me anë të kontratës së
mësipërme shoqëria jonë ka garantuar autoritetin kontraktor për vënien në dispozicion të linjës
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së fabrikës së inerteve dhe të asfaltobetonit për realizimin me sukses të kontratës. Akoma më tej
referuar parashikimeve të Kodit Civil nenit 772 dhe vijues parashikohet se “Furnizimi është një
kontratë me të cilën njëra palë detyrohet, kundrejt pagesës së një çmimi, të kryejë në dobi të
palës tjetër furnizime periodike ose të vazhdueshme të sendeve. Sendet e furnizuar mund të jenë
të luajtshme ose të paluajtshme, gjithashtu mund të jenë në trajtë energjie ose titujsh krediti”
Sa më sipër me anë të kontratave furnzimit shoqëria jonë ka garantuar se do të furnizohet në
vijim me të gjthë materialet (inerte dhe asfaltobeton) sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga
autoriteti kontraktor. Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati
për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011
“Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”,
përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të
konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse
dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës
të atij të faturuar.” Në zbatim të bazës së sipër cituar, në datën e zhvillimit të procedurës së
prokurimit janë maturuar edhe detyrimet e energjisë elektrike për muajin nëntor 2015. Për shkak
të festave të fundvitit, shoqëria jonë është paraqitur me një kërkesë pranë OSHEE sha për
lëshimin e vërtetimit të energjisë të rifreskuar më datën 05.01.2016. Brenda afatit 5 ditor
OSHEE Sha nuk ka lëshuar vërtetimin brenda afatit të parashikuar ligjërisht, megjithë insistimin
e shoqërisë tonë. Duke qenë në një situatë të tillë e cila nuk varet nga vullneti i shoqërisë tonë,
sëbashku me vërtetimin e lëshuar nga OSHEE sha mbi shlyerjen e detyrimeve të muajit tetor,
sëbashku me të shoqëria jonë ka dorëzuar në faqen e app-së edhe librezën e shoqërisë, e
nënshkruar dhe e vulosur nga OSHEE, ku vërtetohet se janë shlyer të gjithë detyrimet e muajit
nëntor. Një qëndrim të tillë ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik në Vendimin
nr.303/2015 datë 14.05.2015. ” 7 Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se shoqёria “Ernisa
- S” sh.p.k ka paraqitur “Vërtetim debie” nr. 564 prot, datë 25.02.2015 si dhe Faturën Tatimore
Janar 2015 të OSHEE, me Nr. Kontrate: KR0A060417026968 së bashku me mandatin bankar të
vulosura nga banka për muajin e fundit të energjisë elektrike të maturuar (cituar në pikën
III.1.2), ku vërehet se, si në Vërtetimin e debisë ashtu dhe në faturën tatimore është i njëjti numër
kontrate i shoqërisë “Ernisa - S” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të
dokumentacionit që ka paraqitur në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë prokurimi
e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit duke vёrtetuar se ka shlyer të gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike. Pёrsa mё
sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.”Gjithashtu kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit
për shoqërië e tjera pjesëmarrëse si më poshtë vijon:Shoqëria ”Cobial” sh.p.k. sepse nuk ka
dorëzuar : Nuk disponon asnjë pjesëtar të stafit ts certifikuar IRATA ose ekuivalente të lëshuar
nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Gjithashtu nuk disponon Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar
në Shqipëri. Gjithashtu shoqëria e mësipërme nuk disponon kontrata të ngjashme në përputhje
me DST. Shoqëria ”Alba Konsturksion” sh.p.k. sepse nuk ka dorëzuar . Vërtetimin që konfirmon
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shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që
ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Gjithashtu nuk disponon kontratë të
ngjashme dhe makinerinë Sondë shpimi me Ø 1.0 m dhe h:14.5m. Nuk disponon asnjë pjesëtar të
stafit të certifikuar IRATA ose ekuivalente të lëshuar nga organe të pavarura të njohura nga
sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Shoqërinë “Salillari” sh.p.k. . Nuk
disponon asnjë pjesëtar të stafit të certifikuar IRATA ose ekuivalente të lëshuar nga organe të
pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Vërtetimin që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Shoqërinë “Curri” sh.p.k.
sepse nuk ka dorëzuar . Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Nuk disponon asnjë pjesëtar të stafit të certifikuar IRATA ose ekuivalente të lëshuar
nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Shoqërinë “Arifaj” sh.p.k. sepse nuk disponon asnjë pjesëtar të stafit të certifikuar IRATA ose
ekuivalente të lëshuar nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar
ose ndërkombëtar. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Shoqërinë “Riviera” sh.p.k. sepse nuk disponon asnjë pjesëtar të stafit të certifikuar
IRATA ose ekuivalente të lëshuar nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e
standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Gjithashtu nuk disponon makinerinë Sondë shpimi
me Ø 1.0 m dhe h:14.5m. Gjithashtu nuk disponon kontratë të ngjashme. [...]”.
II.5. Në datën 04.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.605/3 prot datë 04.02.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në lidhje me arsyen e parë dhe të dytë të skualifikimit. Pas verifikimit të
dokumentave bashkëlidhura vërehet se kontratat e paraqitura në sistem dhe bashkëlidhur
ankesës) nga shoqëria “Alko Impex General Construction” d.sh.h. janë të tipit Kontrata
furnizimi. Në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” pika “ç” ,pronësia e
mjeteve është kërkuar “në pronësi ose me qera”. Ky përcaktim është vendosur edhe në
emërtimin e kolonës nr.3. të tabelës së vendosur si edhe në përcaktimet e nënpikave. Edhe në
fjalinë që citon ankuesi shprehet qartë se kërkesa është për mjetet e marra me qera dhe jo mjetet
e marra me qera apo furnizim. Mendojmë se ankesa për këtë kriter e shoqërisë “Alko Impex
General Constructiom” dshh bazuar në LPP neni 63 pika 1 e 1.1e VKM nr.914 datë 29.12.2014,
pika 4 duhet të ishte bërë brenda afatit të vendosur 7 (shtatë) ditëve nga data e publikimit të
njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së. Sa i përket aryses të tretë operatori
ekonomik paraqet pretendimin e shprehet ndërmjet të tjerave se “së bashku me vërtetimin e
lëshuar nga OSHEE mbi shlyerjen e detyrimeve të muajit nëntor së bashku me të shoqëria jonë
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ka dorëzuar në faqen e app-së dhe librezën e shoqërisë e nëshkruar dhe vulosur nga OSHEE
sh.a mbi shlyerjen e detyrimeve të muajit nëntor. Në lidhje me këtë pikë pas shqyrtimit të
dokumentacionit të vënë në dispozicion vërejmë se operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” degë e shoqërisë së huaj ka paraqitur Vërtetim lëshuar nga OSHEE dhe
bashkëlidhur është një faqe libreze për pagesat e bërë ndër muaj për energjinë. Por në këtë fletë
libreze u konstatua se nuk ka të dhëna gjeneralitete për të vërtetuar se kjo faqe është e kërkuesit
dhe e kontratës së lidhur. Në këto kushte ky dokument nuk është i qartë dhe ankesa nuk merret
parasysh. [...]”
II.6. Në datën 15.02.2016 ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.

II.6.1. Në ankesën dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, operatori ekonomik
ankimues “Alko Impex General Construction” degë e shoqërisë së huaj ka ngritur pretendime
mbi arsyetimin e autoritetit kontraktor, referuar shkresës nr.605/3 prot datë 04.02.2016, kthim
përgjigje. Në mënyrë të përmbledhur operatori ekonomik ankimues sqaron se “[...] Në lidhje me
arsyen e tretë të skualifikimit, nënvizojmë faktin se autoriteti kontraktor asnjëherë dhe me asnjë
formë komunikimi nuk i ka kërkuar shoqërisë tonë sqarimë mbi flerën e librezës në sistemin e
APP-së, por ka argumentuar se nuk kemi dorëzuar vërtetim të vlefshëm debie. Të ndodhur në
këto kushte në ankesën e dorëzuar në autoritetin kontraktor ne kemi sqaruar se shoqëria jonë ka
përmbushur kriteret e veçanta të kualifikimit. Nëse autoriteti kontraktor do të kishte dyshime apo
paqartësi sigurisht në bazë të nenit 53 pika 1 të ligjit për prokurimin publik mund të kishte
kërkuar sqarime nga shoqëria jonë. Gjithashtu nënvizojmë faktin se faqja e librezës së dorëzuar
në sistem është e librezës së shoqërisë tonë ( për kontratën që shoqëria jonë ka me OSHEE) dhe
e asnjë shoqërie tjetër. Është dorëzuar vetëm faqja për muajin nëntor duke gjykuar si të
mjaftueshme për vërtetimin pranë autoriteti kontraktor. Të ndodhur në këto kushte bashkëngjitur
do të gjeni të plotë librezën duke kryer verifikimet ku do të vihet re përputhje mes faqes së
dorëzuar në sistem dhe asaj të noterizuar nga noteri. [...]” Gjithashtu referuar ankesës së
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar edhe
kopje të noterizuar të librezës së energjisë elektrike.

II.7. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Cobial ” sh.a. mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Operatori ekonomik “Cobial” sh.a rezulton se nuk ka
paraqitur dokumentet në përputhje me kriteret e dhëna në dokumentet e tenderit si më poshtë:
Për plotësimin e kapacitetit teknik “Fabrikë asfaltobetoni, paisur me leje mejdisore nga QKL në
pronësi ose me qira” nga operatori ekonomik në kundërshtim me kriterin e sipërcituar është
paraqitur “akt marrëveshje për furnizim nëse shpallet fituese” me subjektin “Gjoka
Konstruksion” sha” Për plotësimin e kapacitetit teknik “Nyrje thuerje materialesh inerte, paisur
me leje mejdisore nga QKL në pronësi ose me qira” nga operatori ekonomik në kundërshtim me
kirtin e sipërcituar është paraqitur “akt marrëveshje për furnizim nëse shpallet fituese” me
subjektin “Gjoka Konstruksion” sh.a [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.1.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]ç) Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën,
kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se zotëron:
Fabrikë asfaltobetoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL
në pronësi ose me qira
Nyje thyerje materialesh inerte, pajisur me leje mjedisore nga QKL
në pronësi ose me qira

Copë 1
Copë 1

- Për mjetet, kur jane në pronësi, duhet të paraqiten faturat tatimore të shitjes dhe kontratat e
shitblerjes, aktet e zhdoganimit. Kur jane me qira duhet të paraqiten kontratat e qirasë, faturat
tatimore të shitjes, kontratat e shitblerjes, aktet e zhdoganimit.
- Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që
vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik , polica e
sigurimit, leja e transportit nga Bashkia apo Komuna për vete ose të tretë dhe fotot e tyre. Për
mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
pronësinë e tyre. Për mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e
qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.Për mjetet që shënohen në
regjistra publikë, kur jane në pronësi, duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit (leje qarkullimi), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit. Kur janë
me qera, duhet të paraqitet kontrata e qirasë, dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje
qarkullimi), çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit dhe fotot e
tyre.
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[…]”
III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Cobial ” sh.a. ka dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Shtojcën 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e Mjeteve”;
ii. Kontratë Nr.03 Rep, Nr.03 Kol datë 04.01.2016 lidhur mes palëve Shoqëria “Gjoka
Konstruksion” sh.a dhe shoqërisë “Cobial Sh.a” me objekt “Funrizim me materiale
inerte dhe asfalto-betoni”, shoqëruar me leje lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit
( QKL).
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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, 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;
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.1.4. Në nenin 26 “Kontratat për punë publike” , pika 8 gërma “c” të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të
ndalet në një interpretim të zgjeruar të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8
gërma “c” të aktit normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës
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juridike) i nenit 46 pika 1 gërma “b” K.P.P. gjykon se për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme që me anë të dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë të vërtetohet
plotësimi i kapacitetit teknik të tyre në drejtim të kapaciteteve organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, aftësitë organizative për të zbatuar kontratën objekt prokurimi. Akoma më
tej në nenin 26 pika 8 gërma “c”, parashikohet se për përmbushjen e kapacitetit teknik
operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë dëshmi për mjete dhe paisje pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhet
të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore duke iu refeurar vetëm regjimit juridik të dokumentacionit
të dorëzuar nga operatorët ekonomikë, në rast se me anë të dokumentacionit të dorëzuar vërteton
se ka në pronësi, qera apo disponueshmëri me mjete të tjera juridike të paisjeve dhe aseteve të
cilat ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion për zbatimin me suskes të kontratës.
III.1.6. Në lidhje me kërkimin e operatorit ekonomik “Cobial” sh.a. për skualifikimin e ofertës së
tij, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se për plotësimin e kapacitetit teknik në drejtim të
vërtetimit të disponueshmërisë së linjës së inerteve dhe të asfalot-betonit ka dorëzuar Kontratë
Nr.03 Rep, Nr.03 Kol datë 04.01.2016 lidhur mes palëve Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a
dhe shoqërisë “Cobial Sh.a” me objekt “Funrizim me materiale inerte dhe asfalto-betoni”.
K.P.P. gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
operatori ekonomik ankimues ka vërtetuar se disponon kapaciteteve organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike. K.P.P. konstaton se kontrata e mësipërme shfaqet si një kontratë
me kusht ( referuar nenit 5 , e cila nis efektet e saj juridike në rast të shpalljes fitues të operatorit
ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit). Sa më sipër, K.P.P. gjykon se me anë të
kontratës së furnizimit, si një kontratë e veçantë e pranuar nga Kodi Civil e cila jep garanci të
plota për autoritetin kontraktor për mundësinë e disponimit të furnizimit me materialet e kërkuar
anë përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor pasqyruar në kriteret e veçanta të kualifikimit
si edhe në zbatim të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8 gërma “c” të VKM
914/2014. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vetë autoriteti kontraktor në
dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi ka parashikuar mundësinë e disponimit të
materialeve të mësipërme edhe me anë të kontratave të furnizimit, ku ka parashikuar në shtojcën
10, “Kriteret e e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, mbi përmbushjen e kërkesës së
parashikuar si më poshtë vijon: “ Për mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse
noteriale e qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj” . Sa më sipër,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E.
operatori ekonomik plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit e njëherazi vërteton se disponon
ose mundësinë e disponimit të mjeteve të kërkuara për zbatimin e kontratës në zbatim të nenit 26
pika 8 gërma ”c” të VKM 914/2014.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Cobial ” sh.a. mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Listëpagesat e dorëzuara si dëshmi për fuqinë punëtore për
ekzekutimin e objektit të prokurimit, për vitin 2013,2014 dhe 2015 janë të pa konfirmuara nga
administrata tatimore, kjo në kundërshtim me kriteret e dhëna në dokumentet e tenderit.
Listëpagesat për periudhën janar-gusht 2015 janë të palexueshme. [...]”. Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se :
III.2.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Si dëshmi për fuqinë punëtore për ekzekutimin e
objektit të prokurimit, kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se numri mesatar i punonjësve të
siguruar është jo më pak se 50 punonjës për periudhën Janar 2013 - Tetor 2015 (Të paraqitet
vërtetim nga administrata tatimore dhe listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga ky institucion,
shoqëruar edhe me formularin E–SIG 025). […]”
III.2.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Cobial ” sh.a. ka dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Listëpagesat për periudhën Janar 2013-Dhjetor 2013 të gjeneruara nga Sistemi i online i
Drejtoriësë së Përgjithshme të Tatimeve;
ii. Listëpagesat për periudhën Janar 2014-Dhjetor 2014 të gjeneruara nga Sistemi i online i
Drejtoriësë së Përgjithshme të Tatimeve;
iii. Listëpagesat për periudhën Janar 2015-Tetor 2015 të gjeneruara nga Sistemi i online i
Drejtoriësë së Përgjithshme të Tatimeve;
iv. Vërtetim nr.21578prot datë 23.12.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,
Tatimpaguesit e Mëdhenj, për “Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të
subjektit “Cobial” sh.a për periudhën Janar-Dhjetor 2013;
v. Vërtetim nr.21579prot datë 23.12.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,
Tatimpaguesit e Mëdhenj, për “Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të
subjektit “Cobial” sh.a për periudhën Janar-Dhjetor 2014;
vi. Vërtetim nr.28823prot datë 29.12.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,
Tatimpaguesit e Mëdhenj, për “Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të
subjektit “Cobial” sh.a për periudhën Janar-Nëntor 2015;
vii. Formularët e Urdhër Pagesës për Deklarimin Elektronik të Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore për Periudhën Janar 2013- Dhjetor 2013, shoqëruar me faturat e
konfirmuara pranë bankave të nivelit të dytë.
viii.
Formularët e Urdhër Pagesës për Deklarimin Elektronik të Sigurimeve Shoqërore
dhe Shëndetësore për Periudhën Janar 2014- Dhjetor 2014, shoqëruar me faturat e
konfirmuara pranë bankave të nivelit të dytë.;
ix. Formularët e Urdhër Pagesës për Deklarimin Elektronik të Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore për Periudhën Janar 2013- Nëntor 2015 shoqëruar me faturat e konfirmuara
pranë bankave të nivelit të dytë.
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III.2.3. Në nenin 65 pika 6 e Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore”, i
ndryshuar, i cili parashikohet se: “[...]Këshilli i Ministrave përcakton afatet kohore për
dorëzimin e deklaratave tatimore e të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës
elektronike.[…]”
Në nenin 1 të VKM nr.55 datë 03.02.2010 “ Për Deklarimin e Detyrueshëm të Deklaratave
Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm Nëpërmjet Formës Elektronike”,
ndryshuar përmes VKM Nr.899 datë 14.12.2011 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin
Nr.55 datë 03.02.2010 të Këshillit të Ministrave “ Për Deklarimin e Detyrueshëm të Deklaratave
Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm Nëpërmjet Formës Elektronike”
parashikohet se: “[...]Deklarimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të
deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat
nënkuptohen: vi)listëpagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit
mbi të ardhurat nga punësimi.[…]”
Në njoftimin e datës 14.01.2013 të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndër të tjera
përcaktohet se “Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i listëpagesave E-Sig
025 dhe Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve E-Sig027 do të kryhen vetëm në
mënyrë elektronike”
Në VKM nr. 922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të
dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, neni 1, pika “xii”
parashikohet se: “Dorëzimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave
tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat nënkuptohen:
xii) deklarata “Listëpagesë e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit
mbi të ardhurat nga punësimi”.
Gjithashtu në Nenin 2 të VKM 922/2014 parashikohet se “Çdo tatimpagues është i detyruar të
bëjë dorëzimin e deklaratave dhe dokumenteve tatimore, të parashikuara në shkronjat “a” dhe
“b”, të pikës 1, të këtij vendimi, vetëm nëpërmjet formes elektronike, duke filluar nga data 1
janar 2015, sipas afateve ligjore të përcaktuara dhe formës së deklaratës apo të dokumentit të
miratuar me udhëzim të ministrit të Financave.”
III.2.4. Pretendimi i autoritetit kontraktor se listëpagesat e paraqitura nga operatori ekonomik
ankimues “Cobial” sh.a. janë të pa konfirmuara nga administrata tatimore nuk qendron pasi,
referuar dispozitës ligjore të sipërcituar, deklarimi i listëpagesave Esig 025 nga periudha tatimore
Janar 2013 kryhet vetëm në mënyrë elektronike. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatori ekonomik ankimues ka përmbushur të gjithë detyrimet ligjore për paraqitjen e
listëpagesave për periudhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Për periudhën Janar 2013Dhjetor 2014, operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar listëpagesat pranë administratës
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tatimore në përputhje me VKM nr.55 datë 03.02.2010 “Për Deklarimin e Detyrueshëm të
Deklaratave Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm Nëpërmjet Formës
Elektronike”. Ndërkohë K.P.P gjykon se operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar listëpagesat
për periudhën Janar-Tetor 2015 në përputhje me kërkesat e VKM nr. 922, datë 29.12.2014 “Për
deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm
nëpërmjet formës elektronike”. Kuadri ligjor i mësipërm parashikon se dorëzimi i dokumenteve
tatimorë ( përfshirë edhe listëpagesat) dorëzohen vetëm në formë elektronike. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përmbushin detyrimet që
rrjedhin nga kuadri ligjor në fuqi, ( në rastin konkret detyrimet tatimore) vetëm në përputhje me
kërkesat e këtij të fundit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit të
dorëzuar në S.P.E pala ankimuese ka përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor. Akoma më
tej, K.P.P. konstaton se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike si Vërtetimet e lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tatimpaguesit e
Mëdhenj, për “Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të subjektit “Cobial” sh.a
për periudhën e kërkuar ( Janar 2013- Tetor 2015) dhe Formularët e Urdhër Pagesës për
Deklarimin Elektronik të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për Periudhën e kërkuar (
Janar 2013-Tetor 2015), ka plotësuar kërkesën e autoritetit kontraktor në drejtimt ë plotësimit të
kritereve të veçanta të kualifikimit, dëshmisë për fuqinë punëtore për ekzekutimin e objektit të
prokurimit, kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se numri mesatar i punonjësve të siguruar është
jo më pak se 50 punonjës për periudhën e kërkuar.
III.2.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Cobial ” sh.a. mbi skualifikimin
e ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Listëpagesat për periudhën janar-gusht 2015 janë të
palexueshme [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se nga shqyrtimi i dokumentacionit
të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike Listëpagesa për periudhën Janar-Gusht
2015, dokumentacioni i dorëzuar nga ana e operatorit ekonomik ankimues është i lexueshëm dhe
nuk shfaq paqartësi për shqyrtimin e tij. Akoma më tej, K.P.P. gjykon se gjatë procesit të
vlerësimit të ofertave autoritetit kontraktor ka në dispozicion momentin procedurial të
parashikuar nga neni 53 pika 1 e LPP-së në të cilin parashikohet se : “ Autoriteti kontraktor, kur
e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin
dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet
32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen
e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të
pavlefshme në të vlefshme.” Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e
shqyrtimit administrative, K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor në asnjë rast gjatë procesit të
vlerësimit të ofertave nuk ka gjykuar të arsyeshme kërkimin e sqarimeve për operatorin
ekonomik ankimues në lidhje me pretendimin e ngritur sa më lart. K.P.P. gjykon se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. operatori ekonomik ankimues ka plotësuar kërkesën e
autoritetit kontraktor.
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Në nenin 46, pika 1, 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.”
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General
Construction ” d.sh.h. mbi skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Për plotësimin e
kapacitetit teknik “Nyje thyerje materialesh inerte, pajisur me leje mjedisore nga QKL në
pronësi ose me qira”, nga operatori ekonomik ne kundershtim me kriterin e sipercituar eshte
paraqitur “kontrate furnizimi” me subjektin “Vllazeria shpk”. Per plotesimin e kapacitetit teknik
“Fabrikë betoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL në pronësi ose me qira”, nga operatori
ekonomik ne kundershtim me kriterin e sipercituar eshte paraqitur “kontrate furnizimi” me
subjektin “Vallazeria shpk”. [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.3.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]ç) Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën,
kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se zotëron:
Fabrikë asfaltobetoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL
në pronësi ose me qira
Nyje thyerje materialesh inerte, pajisur me leje mjedisore nga QKL
në pronësi ose me qira

Copë 1
Copë 1

- Për mjetet, kur jane në pronësi, duhet të paraqiten faturat tatimore të shitjes dhe kontratat e
shitblerjes, aktet e zhdoganimit. Kur jane me qira duhet të paraqiten kontratat e qirasë, faturat
tatimore të shitjes, kontratat e shitblerjes, aktet e zhdoganimit.
- Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që
vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik , polica e
sigurimit, leja e transportit nga Bashkia apo Komuna për vete ose të tretë dhe fotot e tyre. Për
mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
pronësinë e tyre. Për mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e
qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.Për mjetet që shënohen në
regjistra publikë, kur jane në pronësi, duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit (leje qarkullimi), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit. Kur janë
me qera, duhet të paraqitet kontrata e qirasë, dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje
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qarkullimi), çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit dhe fotot e
tyre.
[…]”
III.3.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” d.sh.h.. ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.)
dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Shtojcën 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e Mjeteve”;
ii. Kontratë Nr.237 rep dhe Nr.157 Kol datë 08.01.2016 lidhur mes palëve Shoqëria
“Company Riviera 2008” sh.p.k. dhe shoqërisë “Alko Impex General Construction”
d.sh.h. me objekt “Funrizim me materiale asfalto-betoni” shoqëruar me leje lëshuar
nga Qendra Kombëtare e Licencimit ( QKL).
iii. Kontratë Nr.212 rep dhe Nr.1357 Kol datë 08.01.2016 lidhur mes palëve Shoqëria
“Vëllazëria” sh.p.k. dhe shoqërisë “Alko Impex General Construction” d.sh.h. me
objekt “Funrizim me materiale inerte” shoqëruar me leje lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Licencimit ( QKL).
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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, 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;
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.3.4. Në nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 8 gërma “c” të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të
ndalet në një interpretim të zgjeruar të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8
gërma “c” të aktit normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës
juridike) i nenit 46 pika 1 gërma “b” K.P.P. gjykon se për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme që me anë të dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë të vërtetohet
plotësimi i kapacitetit teknik të tyre në drejtim të kapaciteteve organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, aftësitë organizative për të zbatuar kontratën objekt prokurimi. Akoma më
tej në nenin 26 pika 8 gërma “c”, parashikohet se për përmbushjen e kapacitetit teknik
operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë dëshmi për mjete dhe paisje pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhet
të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore duke iu refeurar vetëm regjimit juridik të dokumentacionit
të dorëzuar nga operatorët ekonomikë, në rast se me anë të dokumentacionit të dorëzuar vërteton
se ka në pronësi, qera apo disponueshmëri me mjete të tjera juridike të paisjeve dhe aseteve të
cilat ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion për zbatimin me suskes të kontratës.
III.3.6. Në lidhje me kërkimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h.
për skualifikimin e ofertës së tij, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se për plotësimin e
kapacitetit teknik në drejtim të vërtetimit të disponueshmërisë së linjës së inerteve dhe të asfalotbetonit ka dorëzuar Kontratë Nr.237 rep dhe Nr.157 Kol datë 08.01.2016 lidhur mes palëve
Shoqëria “Company Riviera 2008” sh.p.k. dhe shoqërisë “Alko Impex General Construction”
d.sh.h. me objekt “Funrizim me materiale asfalto-betoni” shoqëruar me leje lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Licencimit ( QKL) dhe Kontratë Nr.212 rep dhe Nr.1357 Kol datë 08.01.2016
lidhur mes palëve Shoqëria “Vëllazëria” sh.p.k. dhe shoqërisë “Alko Impex General
Construction” d.sh.h. me objekt “Funrizim me materiale inerte” shoqëruar me leje lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Licencimit ( QKL).
K.P.P. gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
operatori ekonomik ankimues ka vërtetuar se disponon kapaciteteve organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike. K.P.P. konstaton se kontrata e mësipërme shfaqet si një kontratë
me kusht ( referuar nenit 5 , e cila nis efektet e saj juridike në rast të shpalljes fitues të operatorit
ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit). Sa më sipër, K.P.P. gjykon se me anë të
kontratës së furnizimit, si një kontratë e veçantë e pranuar nga Kodi Civil e cila jep garanci të
plota për autoritetin kontraktor për mundësinë e disponimit të furnizimit me materialet e kërkuar
janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor pasqyruar në kriteret e veçanta të
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kualifikimit si edhe në zbatim të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8 gërma
“c” të VKM 914/2014. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vetë autoriteti
kontraktor në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi ka parashikuar mundësinë e
disponimit të materialeve të mësipërme edhe me anë të kontratave të furnizimit, ku ka
parashikuar në shtojcën 10, “Kriteret e e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, mbi
përmbushjen e kërkesës së parashikuar si më poshtë vijon: “ Për mjetet e marra me qira, të
paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës
dhe afati i saj” . Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. operatori ekonomik plotëson kriteret e veçanta të
kualifikimit e njëherazi vërteton se disponon ose mundësinë e disponimit të mjeteve të kërkuara
për zbatimin e kontratës në zbatim të nenit 26 pika 8 gërma ”c” të VKM 914/2014.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General
Construction ” d.sh.h. mbi skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Ne vërtetimin e
paraqitur që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton qe subjekti ne
kundërshtim me piken 1/dh te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer detyrimet të
maturuara të energjisë elektrike te muajit nentor 2015. (Mbi detyrimet e maturuara sipas
Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji
elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në
faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti,
kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit
kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar. [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se :
III.4.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1 gërma “d” të dokumentave
standarde të procedurës së prokurimit objekt ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
“d) Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik i regjistruar në Shqipëri”
III.4.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” d.sh.h.. ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.)
dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Vërtetim Debie Nr.9207 Prot dt.15.12.2015 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Eenergjisë Elektrike me anë të të cilit vërtetohet se:
[…]verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për kontratën me kod
TR2D020103161058 titullar i të cilës është Alko Impex General Construction rezulton të
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ketë 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën
14.12.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit nëntor 2015.
ii. Kopje të libreze të energjisë elektrike, me mbishkrimin “Pagesa e vitit 2015”
III.4.3 Në Nenin 26 “Kontrata e Punëve”, pika 7, gërma “c” të VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet që: […]Për të
provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: ç) një vërtetim që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve
të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar
nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar
që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
operatori ekonomik.”
III.4.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin
e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur
është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e
fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Në Nenin 48, pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b) ofertat
dorëzohen në rrugë elektronike, sipas përcaktimit në aktet nënligjore […]”

III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit të dorëzuar në sistemin
e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Alko Impex General Construction ” d.sh.h.
vërteton se ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike deri në muajin tetor 2015. Referuar datës së
zhvillimit të procedurës së prokurimit 11.01.2016 dhe Nenit 9, pargrafi 1 (“Pagesa dhe afati për
kryerjen e saj”), të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për
miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë” , operatori
ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h. nuk ka përmbushur e detyrimet ligjore për
shlyerjen detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike. Në datën e zhvillimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, detyrimet e energjisë elektrike për muajin nëntor 2015 janë maturuar.
Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction ” d.sh.h. nuk përmbush pikën 1, gërmën
“d” të Shtojcës 7, kriteret e veçanta të kualifikimit.
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III.4.6. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik se “Në zbatim të bazës së sipër cituar,
në datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit janë maturuar edhe detyrimet e energjisë
elektrike për muajin nëntor 2015. Për shkak të festave të fundvitit, shoqëria jonë është paraqitur
me një kërkesë pranë OSHEE sha për lëshimin e vërtetimit të energjisë të rifreskuar më datën
05.01.2016. Brenda afatit 5 ditor OSHEE Sha nuk ka lëshuar vërtetimin brenda afatit të
parashikuar ligjërisht, megjithë insistimin e shoqërisë tonë. Duke qenë në një situatë të tillë e
cila nuk varet nga vullneti i shoqërisë tonë, sëbashku me vërtetimin e lëshuar nga OSHEE sha
mbi shlyerjen e detyrimeve të muajit tetor, sëbashku me të shoqëria jonë ka dorëzuar në faqen e
app-së edhe librezën e shoqërisë, e nënshkruar dhe e vulosur nga OSHEE, ku vërtetohet se janë
shlyer të gjithë detyrimet e muajit nëntor.” Komisioni i Prokurimit Publik gjykons e akti
normativ në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikon se strictu sensu operatorët ekonomik për të dëshmuar
se kanë shlyer të gjithë detyrimet e energjisë elektrike duhet të dorëzojnë në S.P.E.vërtetimin e
lëshuar nga Furnizuesi i energjisë elektrike ( Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike –
OSHEE) Pretendimet e palës ankimuese se brenda afatit 5 ditor OSHEE Sha nuk ka lëshuar
vërtetimin nuk mund të merren në shqyrtim nga Komisioni i Prokurimit Publik, pasi këto janë
marrëdhënie që lindin mes konsumatorit (palës ankimuese në rastin konkret) dhe OSHEE Sh.a.
Referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit, K.P.P. gjykon se pala ankimuese ka
patur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të kërkuar dhe tërhequr një vërtetim debie nga
OSHEE Sh.a mbi shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike, kjo parashikuar edhe në Nenin
26, pika 7 gërma “d” të VKM 914/2014 ku parashikohet se: “Furnizuesi i energjisë elektrike
është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të
kërkesës nga operatori ekonomik.” Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
në dokumentacionin e dorëzuar pranë këtij të fundit në formë shkresore, pala ankimuese ka
dorëzuar fotokopje të noterizuar të librezës ku pasqyrohet vula postare për pagimin e detyrimeve
të energjisë elektrike për muajin nëntor në datë 11.12.2015, një dokument jo i dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike. Referuar Vërtetim Debie Nr.9207 Prot dt.15.12.2015
lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Eenergjisë Elektrike në datën e marrjes së vërtetimit të
mësipërm duhet të ishin pasqyruar shlyerja e detyrimeve të energjisë së muajit nëntor në rast se
këto të fundit do të ishin shlyer referuar datës së pretenduar nga operatori ekonomik ankimues.
Gjithashtu, K.P.P. gjykon të drejtë vendimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë
autoritetit kontraktor ku nuk ka marrë në shqyrtim dokumentacionin plotësues të dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike nga ana e operatorit ekonomik ankimues ku pasqyrohet
Kopje të libreze të energjisë elektrike, me mbishkrimin “Pagesa e vitit 2015”. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit të sipër cituar, K.P.P. konstaton se në asnjë rast nuk vërtetohet se faqja
përkatëse është e librezë së shlyerjes së detyrimeve të operatorit ekonomik ankimues, referuar
numrit të kontratës apo pronësisë së saj.
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III.4.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General
Construction” d.sh.h. se ndodhemi në një rast mutatis mutandis me vendimin K.P.P.303/2015
datë 14.05.2015, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë
me një situatë mutatis mutandis me vendimin K.P.P. 303/2015 datë 14.05.2015 pasi faktet dhe
rrethanat nuk janë të njëjta. Në vendimin K.P.P.303/2015 datë 14.05.2015 inter allia Komisioni
i Prokurimit Publik është shprehur se ” Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se shoqёria
“Ernisa - S” sh.p.k ka paraqitur “Vërtetim debie” nr. 564 prot, datë 25.02.2015 si dhe Faturën
Tatimore Janar 2015 të OSHEE, me Nr. Kontrate: KR0A060417026968 së bashku me mandatin
bankar të vulosura nga banka për muajin e fundit të energjisë elektrike të maturuar (cituar në
pikën III.1.2), ku vërehet se, si në Vërtetimin e debisë ashtu dhe në faturën tatimore është i njëjti
numër kontrate i shoqërisë “Ernisa - S” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë
të dokumentacionit që ka paraqitur në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë
prokurimi e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit duke vёrtetuar se ka shlyer të gjitha detyrimet e matuara të energjisë
elektrike.” Sa më sipër, K.P.P. konstaton se në shqyrtimin e mësipërm administrativ, operatori
ekonomik ankimues “Ernisa-S” për plotësimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, në drejtim
të dorëzimit të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, krahas vërtetimit të debisë të shlyerjes së
detyrimeve të muajit paraardhës edhe Faturën Tatimore Janar 2015 të OSHEE, me Nr. Kontrate:
KR0A060417026968 së bashku me mandatin bankar të vulosura nga banka për muajin e fundit
të energjisë elektrike të maturuar (cituar në pikën III.1.2), ku vërehet se, si në Vërtetimin e
debisë ashtu dhe në faturën tatimore është i njëjti numër kontrate i shoqërisë “Ernisa - S” sh.p.k.
Në rastin konkret të shqyrtimit administrative, K.P.P. konstaton se operatori ekonomik ankimues
“Alko Impex General Construction” d.sh.h. nuk ka pasqyruar asnjë dokument provues për
shlyerjen e detyrimeve të energjsë elektrike për muajin e fundit të maturuar referuar datës së
zhvillimit të procedurës së prokurimit, ndërkohë që referuar dokumentacionit të dorëzuar në
S.P.E. nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” K.P.P. konstaton se në asnjë
rast nuk vërtetohet se faqja përkatëse është librezë e shlyerjes së detyrimeve të operatorit
ekonomik ankimues, referuar numrit të kontratës apo pronësisë së saj, pasi nuk përmban numër
kontrate dhe përkatësi pronësie. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se në rastin në fjalë, nuk ndodhemi në
kushtet e një çështje mutatis mutandis me vendimin K.P.P. 303/2015 datë 14.05.2015 pasi
rreferuar rrethanave të faktit të vendimit të mësipërm, procedura e prokurimit është zhvilluar në
datën 02.03.2015, ndërkohë që detyrimet e energjisë elektrike të muajit paraardhës janë maturuar
në 28.02.2015. Sa më sipër, refeuar nenit 27 “Kontrata e shërbimeve pika 5 gërma “c” të VKM
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik ( referuar natyrës së
kontratës objekt shqyrtimi në vendimin K.P.P. 303/2015) dhe nenit 26 “Kontrata për punë
publike” pika 8 gërma “c” ku parashikohet se “ Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar
që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
operatori ekonomik.” Sa më sipër, në rastin e shqyrtimit administrativ në fjalë, referuar datës së
zhvillimit të procedurës së prokurimit, (11.01.2016) operatori ekonomik ankimues “Alko Impex
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General Construction” d.sh.h. ka patur në dispozicion kohën e mjaftueshme prej 5 ditësh mbi
paraqitjen e kërkesës pranë furnizuesit të energjisë elektrike ( OSHEE Sh.a) dhe paisjen me të.
Në rastin konkret, K.P.P gjykon se ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës onus
probandi incubit actor (barra e provës i bie kërkuesit). Operatori ekonomik ankimues në asnjë
rast nuk ka sqaruar, argumentuar dhe më pas provuar me dokumente shtesë faktin e mos
dorëzimit të dokumentacionit në formën e parashikuar nga ligji në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike dhe që ky fakt ka ardhur për shkaqe të pavarura nga ky i fundit. Në respekt të parimit
të barazisë dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve , parashikuar nga neni
2 gërma “c” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe në zbatim
të nenit 48 pika 4 gërma “b” e LPP, dokumenti shtesë i dorëzuar nuk mund të merret në shqyrtim
gjatë ankimit administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Contruction” d.sh.h.
për shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorëve të tjerë ekonomikë të skualifikuar dhe të
operatorit ekonomik “Cobial” sh.a. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.5.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.5.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (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 është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm.
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 e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “Alko Impex General Contruction” sh.p.k.
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sh.a. merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
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”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Cobial” sh.a. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-19283-12-11-2015 me objekt “Riveshje dhe sistemim
asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë – Përmet, loti 3” me fond limit 461,986,558 lekë pa
TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti
Rrugor Shqiptar.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construction”
d.sh.h. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-19283-12-112015 me objekt “Riveshje dhe sistemim asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë – Përmet,
loti 3” me fond limit 461,986,558 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
11.01.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Cobial” sh.a.
dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Cobial” sh.a.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 150 Protokolli; Datë 04.02.2016;
Nr. 197 Protokolli; Datë 15.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Juliana Hoxha nuk jam dakord
me me pikën 1 të dispozitivit të vendimit, për sa i përket ankesës me objekt: Shfuqizimin e
vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Cobial” sh.a. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-19283-12-11-2015 me objekt
“Riveshje dhe sistemim asfaltim masa inxhinierike Këlcyrë – Përmet, loti 3” me fond limit
461,986,558 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor
Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe me objekt shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h. dhe shtimi i arsyeve
të skualifikimit për operatorin ekonomik “Cobial” sh.a për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I. Bazuar në nenin 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar
përcaktohen parimet e përzgjedhjes së fituesit, citoj..…”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”, gjithashtu
në nenin 46, pika 1, 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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
I.1 Komisioni i Prokurimit Publik si organi më i lartë në fushën e prokurimeve publike, është
garant i kontrollit të ligjëshmerisë si nga ana institucioneve dhe enteve publike/private që
realizojnë procedurat e prokurimit publik dhe i nenshtrohen rregullave të prokurimit publik,
ashtu edhe të operatorëve ekonomik (shoqërive tregëtare) pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi, duke mbajtur në vëmnedje edhe nenin 64 të ligjit të sipërcituar, pika 3, ligjvënesi ka
përcaktuar në mënyrë të qartë kompetencat e KPP, ku citoj “………Përpara lidhjes së kontratës,
Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka
shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë: a) të nxjerrë një interpretim për rregullat
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ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës; b) të anulojë, plotësisht ose
pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin.
Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të
specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj; c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë
shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës; ç) të urdhërojë
anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
Kjo do të thotë se është detyrim i organit më të lartë në fushën e prokurimeve (shih nenin 19/1 të
ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar), të vlersoje respektimin e
LPP si dhe legjislacionin e posaçëm që lidhet me objektin e prokurimit, si nga ana e autoriteteve
kontraktore ashtu edhe nga ana e operatorëve ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
I.1.1. Referuar sa më sipër, konstatoj se nga ana e autoritetit kontraktor rezulton se janë
skualifikuar të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt
ankimi dhe njëherazi është kualifikuar vetëm një operator ekonomik. Sa më sipër, duke marrë në
konsideratë kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik para lidhjes së kontratës, në zbatim
të nenit 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... , si edhe nga fakti që operatori ekonomik
ankimues “Alko Impex General Construction” d.sh.h. ngren pretendime në lidhje me operatorët e
tjerë të kualifikuar në procedurën e prokurimit objekt ankimi, si edhe në respekt të parimit të
barazisë, transparencës dhe mos diskriminimit, si tre ndër parimet kryersore të zhvillimit të
procedurave të prokurimit publik e njëherazi parime kryesore të vendimarrjes së Komisionit të
Prokurimit Publik, duke marrë në konsideratë rëndësinë publike të realizimit të punimeve objekt
i procedurës së prokurimit objekt ankimi e njëherazi referuar edhe pretendimeve të operatorit
ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” d.sh.h. gjykoj të shqyrtohet
paraprakisht ligjshmëria e veprimeve të autoritetit kontraktor në drejtim të vendimit për
kualifikimin e operatorit ekonomik “Agbes Construksion” sh.p.k dhe skualifikimin e operatorëve
të tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
I.1.2. Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor, si edhe pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex
General Construction” d.sh.h. mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Cobial” sh.a
në procedurën e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Shoqëria ”Cobial” sh.p.k. sepse
nuk ka dorëzuar : Nuk disponon asnjë pjesëtar të stafit ts certifikuar IRATA ose ekuivalente të
lëshuar nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose
ndërkombëtar” vërej se
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I.1.3. Në Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
është parashikuar: c/a Kandidati/ofertuesi duhet të ketë në përbërje të stafit të përhershëm
minimumi një inxhinier dhe dy punëtorë të çertifikuar për punime që do të kryhen në lartësi
(IRATA ose ekuivalent me të) nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standartizimit
kombëtar ose ndërkombëtar.
I.1.4 Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Cobial ” sh.a. ka dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Certifikatë Nr. AQS/T/S1592015 për inxhinierin K.Sh. me objekt “Mori pjesë dhe klaoi
me sukses testin final në trajnimin me temë “Punimet në lartësi D.P.I. Rënia nga
lartësitë, Punimet në lartësi ( D.P.I. skela, shkallë, skarpata etj) modul 12 orë, lëshuar
nga shoqëria AQSCERT.
ii. Certifikatë Nr. AQS/T/S1552015 për inxhinierin A.C. me objekt “Mori pjesë dhe klaoi
me sukses testin final në trajnimin me temë “Punimet në lartësi D.P.I. Rënia nga
lartësitë, Punimet në lartësi ( D.P.I. skela, shkallë, skarpata etj) modul 12 orë, lëshuar
nga shoqëria AQSCERT.
iii. Certifikatë Nr. AQS/T/S1562015 për inxhinierin E.Q. me objekt “Mori pjesë dhe klaoi
me sukses testin final në trajnimin me temë “Punimet në lartësi D.P.I. Rënia nga
lartësitë, Punimet në lartësi ( D.P.I. skela, shkallë, skarpata etj) modul 12 orë, lëshuar
nga shoqëria AQSCERT.
iv. Certifikatë Nr. AQS/T/S1572015 për inxhinierin A.B. me objekt “Mori pjesë dhe klaoi
me sukses testin final në trajnimin me temë “Punimet në lartësi D.P.I. Rënia nga
lartësitë, Punimet në lartësi ( D.P.I. skela, shkallë, skarpata etj) modul 12 orë, lëshuar
nga shoqëria AQSCERT.
I.1.5. Referuar kërkesës së autoritetit kontraktor parashikuar në shtojcën mbi modifikimin e
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi konstatoj se ky i fundit ka parashikuar se
shoqëritë pjesëmarrëse duhet të kenë në përbërje të stafit të tyre të përhershëm minimumi një
inxhinier dhe dy punëtor të certifikuar për punime që do të kryhen në lartësi (IRATA ose
ekuivalent me të) nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standartizimit kombëtar
ose ndërkombëtar. Në interpretim të kërkesës së mësipërme të autoritetit kontraktor e njëherazi
në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “a” dhe “b” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të
marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: a)
kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, përveprimtaritë e kërkuara dhe për
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të cilat do të lidhet kontrata; 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.”, referuar kërkesës së autoritetit kontraktor,
gjykoj se që certifikata e dorëzuar nga operatori ekonomik “Cobial” sh.a. të jetë në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor njëherazi duhet të plotësojë dy kushte kumulative, së pari të jetë
e barazvlefshme me certifikatën IRATA dhe së dyti që shoqëria lëshuese e certifikatës të jetë e
akredituar për lëshimin e certifikatës së mësipërme.
I.1.6. Referuar certifikatave të mësipërme të lëshuara nga shoqëria AQSCERT sh.p.k. konstatoj
se në seksionin “Organizimin e trajnimit” është shprehur se “Shoqëria AQSCERT sh.p.k.
“Organizëm Certifikimi dhe Inspektimi” akredituar sipas standardit ISO/IEC 17021:2011, me
adresë në Foro Buonaparte 59,20121, Milano Italy , BLV Gjergj Fishta H.5. Ap.9, Tiranë
Shqipëri. Sa më sipër gjykoj që fillimisht të merret në analizë ligjore nëse shoqëria AQSCERT
sh.p.k. është e akredituar për lëshimin e ceritifikatës së mësipërme. Nga verifikimi konstatoj se
referuar certifikatës së lëshuar nga shoqëria “AQSCERT” sh.p.k. rezulton se kjo e fundit është e
akredituar për lëshimin e certifikatave ( akreditimi i vetë shoqërisë) sipas standardit ISO/IEC
17021:2011. Në faqen zyrtare të Organizatës Ndërkombëtare të Standardizimit ( International
Organization for Standardization) në lidhje me standardin ISO/IEC 17021:2011, jepet
përshkrimi si më poshtë vijon: “ISO / IEC 17021-1: 2015- vlerësimit të konformitetit - Kërkesat
për trupat që sigurojnë kontroll dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit ISO / IEC 17021:
2011 përmban parimet dhe kërkesat për kompetenca, qëndrueshmëri dhe paanshmërinë e
auditimit dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të të gjitha llojeve (p.sh. sistemet e
menaxhimit të cilësisë ose sistemeve të administrimit mjedisor) dhe për organet që ofrojnë këto
aktivitete. Organet e certifikimit që operojnë në ISO / IEC 17021: 2011 nuk duhet të ofrojmë të
gjitha llojet e certifikimit të sistemit të menaxhimit. Çertifikimi i sistemeve të menaxhimit është
një aktivitet i vlerësimit të konformitetit të palës së tretë. Organet që kryejnë këtë aktivitet, pra,
janë organe të vlerësimit të konformitetit të palëve të treta.”1. Sa më sipër, konstatoj se shoqëria
“AQSCERT” sh.p.k. rezulton e akredituar për ofrimin e shërbimit të akreditimit të palëve të treta
referuar sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe/ose të sistemeve të administrimit mjedisor dhe në
asnjë rast të kryerjes së trajnimeve për certifikimin në një standard ekuivalent me certifikatën
IRATA. Referuar sistemit të certifikimit IRATA ( International Rope Açess Trade Association 2
paisja me certifikatë IRATA lëshohet vetëm pas kryerjes së trajnimit të stafit, i cili në thelb dhe
në aspektin juridik është i ndryshëm nga certifikimi mbi menaxhimin e sistemit të cilësisë dhe
mjedisit për të cilën është certifikuar dhe akredituar vetë shoqëria lëshuese e certifikatave (
AQSCERT sh.p.k.). Gjithashtu, referuar Certifikatës së Akreditimit Nr.CS 003 datë 04.11.2013
lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për shoqërinë “AQSCERT” sh.p.k. rezulton
11
2

(International Organization for Standardization) http://ëëë.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=56676
(International Rope Açess Trade Association) http://ëëë.irata.org/training_certification_scheme.php
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se “Është akredituar si organizëm certifikues sistemi menaxhimi ne përputhje me S SH
ISO/IEC 17021:2011 "Vlerësimi i konformitetit- Kërkesa për organizmat që kryejnë
vlerësimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit”. Kjo çertifikatë është e vlefshme e
bashkëlidhur me Programin e Akreditimit” Gjithashtu referuar fushave të akreditimit, referuar
Programit të Akreditimit miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, rezulton se
shoqëria AQSCERT sh.p.k. është e akredituar për shërbimin si më poshtë vijon:
Fusha e Akredititimit: Akreditohet si organizëm çertifikimi sistemi menaxhimi që certifikon
sistemet e menaxhimit të cilësisë në përputhje me: S SH ISO 9001:2008 për kodet e EA:
 - EA 16- Çimento, beton, gëlqere, llaç
- EA 17- Metalet dhe lidhjet e tyre, fabrikime të produkteve metalike
- EA 28- Ndërtim - EA 29
-Shitës me shumicë dhe ndërmjetës tregtie
- EA 35- Shërbime të tjera
Akreditohet si organizëm çertifikimi sistemi menaxhimi që certifikon sistemet e menaxhimit të
ambjentit në përputhje me: S SH ISO 14001:2004 për kodet e EA:
- EA 16- Çimento, beton, gëlqere, llaç
- EA 17- Metalet dhe lidhjet e tyre, fabrikime të produkteve metalike
- EA 28- Ndërtim
- EA 29- Shitës me shumicë dhe ndërmjetës tregtie
- EA 35- Shërbime të tjera
Akreditohet si organizëm çertifikimi sistemi menaxhimi që certifikon sistemet e menaxhimit të
sigurisë së shëndetit në punë në përputhje me: OHSAS 18001:2007 për kodet e EA:
- EA 16- Çimento, beton, gëlqere, llaç
- EA 17- Metalet dhe lidhjet e tyre, fabrikime të produkteve metalike
- EA 28- Ndërtim
- EA 29-Shitës me shumicë dhe ndërmjetës tregtie
- EA 35- Shërbime të tjera
Akreditohet si organizëm çertifikimi sistemi menaxhimi që certifikon sistemet e menaxhimit të
sigurisë së informacionit në përputhje me ISO/IEC 27001:2013 për kodet e EA:
- EA 28- Ndërtim –
EA 29 - Shitës me shumicë dhe ndërmjetës tregtie –
EA 33- Teknologji e informacionit […]”
I.1.7. Sa më sipër, konstatoj se referuar Akreditimit të shoqërisë “AQSCERT” sh.p.k. shoqëria
lëshuese e certifikatave të mësipërme nuk është e akredituar për lëshimin e certifikatave të cilat
në thelb kanë procesin e kryerjes së trajnimit dhe jo të certifikimit sipas standardeve ISO të
menaxhimit të cilësisë, mjedisit, sigurisë etj.). Për sa kohë që konstatohet se shoqëria e
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mësipërme nuk është e akredituar për lëshimin e certifikatës së mësipërme, njëherazi, akti i
lëshuar nga shoqëria “AQSCERT” sh.p.k. nuk ka vlerë juridike si edhe është në kundërshtim me
kriteret e veçanta të kualifikimit të parashikuar nga autoriteti kontraktor ku është shprehur se
certifikimi duhet të jetë kryer nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standartizimit
kombëtar ose ndërkombëtar, gjykoj se nuk shfaqet nevoja e analizës së faktit nëse certifikata e
mësipërme është ekuivalente ose jo me certifikatën e kërkuar nga autoriteti kontraktor (IRATA).
Sa më sipër gjykoj se operatori ekonomik “Cobial” sh.a duhet të vijojë të mbetet i skualifikuar në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
I.2. Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor gjykoj të shqyrtohet ligjshmëria e veprimeve të autoritetit kontraktor në
drejtim të vendimit për kualifikimin e operatorit ekonomik “Agbes Construksion” sh.p.k.
I.2.1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
konstatoj se shoqëria “Agbes Construksion” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt ankimi
shfaqet në cilësinë e përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve ekonomik BO “Agbes
Construksion” sh.p.k. & “Arbëria” sh.a. Referuar kontratës nr.70 rep dhe nr.40 kol të lidhur para
një noteri publik për krijimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për procedurën e prokurimit
objekt ankimi, në seksionin “Të rejta dhe detyrimet e palëve” është parashikuar ndarja e
punimeve si më poshtë vijon: “ Shoqëria “Agbes Construksion” sh.p.k. përfaqësuar nga z. A.G.
do të realizojë 69.6 % të punimeve sipas preventivit dhe ofertës. Shoqëria “Arbëria” sh.a e
përfaqësuar nga z. P.M. do të realizojë 30.4 % të punimeve.
I.2.2. Në Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
është parashikuar: c/a Kandidati/ofertuesi duhet të ketë në përbërje të stafit të përhershëm
minimumi një inxhinier dhe dy punëtorë të çertifikuar për punime që do të kryhen në lartësi
(IRATA ose ekuivalent me të) nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standartizimit
kombëtar ose ndërkombëtar.
I.2.3. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, bashkimi i operatorëv ekonomik “Agbes
Construksion ” sh.p.k. & “Arbëria” sh.a. ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (
S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Kontratë pune e lidhur me shoqërinë “Agbes Construksion” sh.p.k. dhe certifikatë
IRATA për z.Sh.Gj.
ii. Kontratë pune e lidhur me shoqërinë “Agbes Construksion” sh.p.k. dhe certifikatë
IRATA për z.O.C.
iii. Kontratë pune e lidhur me shoqërinë “Agbes Construksion” sh.p.k. dhe certifikatë
IRATA për z.A.K.
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iv. Kontratë pune e lidhur me shoqërinë “Agbes Construksion” sh.p.k. dhe certifikatë
IRATA për z.Y.Z.
I.2.3. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi…..
Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar,
ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit
dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të
bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e
tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së
bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi.
Përfaqësuesi duhettë bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen
në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi I operatorëve ekonomikë shpallet
fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
I.2.4. Referuar kontratës nr.70 rep dhe nr.40 kol të lidhur para një noteri publik për krijimin e
bashkimit të operatorëve ekonomikë për procedurën e prokurimit objekt ankimi, në seksionin
“Të rejta dhe detyrimet e palëve” është parashikuar ndarja e punimeve si më poshtë vijon: “
Shoqëria “Agbes Construksion” sh.p.k. përfaqësuar nga z. A.G. do të realizojë 69.6 % të
punimeve sipas preventivit dhe ofertës. Shoqëria “Arbëria” sh.a e përfaqësuar nga z. P.M. do të
realizojë 30.4 % të punimeve. Gjithashtu konstatohet se anëtari i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Arbëria” sh.a. ka marrë përsipër kryerjen e punimeve sipas zërave përkatës të
preventivit si “Punime gërmimi dhe mbushje në rrugë te rrëshqitja” e cila përmban edhe
“gërmim në shkëmb i copëtuar me eskavator”, “rrafshim skarpate në gërmim”, punime të cilat
kryhen në lartësi dhe për të cilat është kërkuar nga autoriteti kontraktor disponimi i certifikatës
“IRATA” ose ekuivalente me të. Në zbatim të nenit 74 pika 3 të aktit normative në zbatim të
ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar parashikohet strictu sensu se kërkesat teknike duhet të përmbushen nga i gjithë
bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje. Sa më sipër, me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin
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e Prokurimeve Elektronike, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Arbëria” sh.a. nuk ka
vërtetuar se disponon në stafin e tij një punonjës certifikuar sipas standardit IRATA, në përputhje
me përqindjen e bashkëpunimit dhe elementët konkretë të marrë përsipër, në kundërshtim me
nenin 74 pika 3 të VKM nr.914/2014.
I.3. Gjithashtu, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, konstatoj se shoqëria “Agbes Construksion” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
objekt ankimi shfaqet në cilësinë e përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve ekonomik BO
“Agbes Construksion” sh.p.k. & “Arbëria” sh.a. Referuar kontratës nr.70 rep dhe nr.40 kol të
lidhur para një noteri publik për krijimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për procedurën e
prokurimit objekt ankimi, në seksionin “Të rejta dhe detyrimet e palëve” është parashikuar
ndarja e punimeve si më poshtë vijon: “ Shoqëria “Agbes Construksion” sh.p.k. përfaqësuar nga
z. A.G. do të realizojë 69.6 % të punimeve sipas preventivit dhe ofertës. Shoqëria “Arbëria” sh.a
e përfaqësuar nga z. P.M. do të realizojë 30.4 % të punimeve.
I.3.1. Në shtojcën 10 ”Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: ”a) Për të vërtetuar nje aktivitet pozitiv të qëndrueshëm,
kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit
2012, 2013, 2014 (shoqëruar me raport nga eksperti kontabël, sipas legjislacionit ne fuqi), të
paraqitura në autoritetet përkatëse. Per operatoret e huaj ekonomike do të zbatohen ligjet e
vendit të origjinës. b) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të 3 viteve të fundit (2012, 2013,
2014), me vlerë mesatare jo më të vogël se 270 000 000 lekë (e vërtetuar nga administrata
tatimore).”
I.3.2.Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi…..
Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar,
ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit
dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të
bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e
tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së
bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi.
Përfaqësuesi duhettë bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen
në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi I operatorëve ekonomikë shpallet
fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
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“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
I.3.3. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, anëtari i bashkimit të operatorit ekonomik BO
“Agbes Construksion” sh.p.k. & “Arbëria” sh.a , “Arbëria” sh.a. ka dorëzuar:
i. Vërtetim nr.97 prot datë 07.01.2016, (vërtetim mbi xhiron vjetore).
I.3.4. Nga përllogaritjet e kryera, referuar kërkesës së autoritetit kontraktor për Kopje të
deklaratave të xhiros vjetore të 3 viteve të fundit (2012, 2013, 2014), me vlerë mesatare jo më të
vogël se 270 000 000 lekë (e vërtetuar nga administrata tatimore). Mesatares së xhiros vjetore
të realizuara gjatë periudhës 2012-2014 nga shoqëria ”Arbëria” sh.a në përputhje me
përqindjen e bashkëpunimit të marrë përsipër në kontratën nr.70 rep dhe nr.40 kol të lidhur
para një noteri publik për krijimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për procedurën e
prokurimit objekt ankimi, rezulton se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Arbëria”
sh.a nuk plotëson kapacitetin ekonomik në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit të marrë
përsipër, si edhe në zbatim të nenit 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Sa më sipër gjykoj se bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Agbes Construksion” sh.p.k. dhe “Arbëria” sh.a duhet të skualifikohen për mos
plotësim të kritereve të veçanta të kualifikimit, kapaciteti ekonomik dhe teknik.
Përfundimisht gjykoj se autoriteti kontraktor nuk ka vlerësuar objektivisht konform legjislacionit
të prokurimit publik si dhe kritereve te vendosuara në dokumentet e tenderit ofertat e operatoreve
ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi duke vlerësuar se asnjë nga ofertat
ekonomike të operatorëve ekonomik pjesëmarrës nuk plotëson kushtet tekniko-ligjore për të
qënë potencialisht fitues i kontratës objekt prokurimi.
1.4. Vlerësoj se Komisioni i Prokurimit Publik duhet të jetë garant i kontrollit të ligjëshmerisë
dhe vlerësimit objektiv të ofertave nga ana e autoriteteve kontraktore (institucioneve dhe enteve
publike që realizojnë procedurat e prokurimit) duke shmangur vlersimet subjektive dhe jo të
lidhura me dokumentacionin e depozituar nga secili operator ekonomik pjesëmarrës në një
procedurë prokuruese.
Anëtare
Juliana Hoxha
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