KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 646/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k
& “Bardhi” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Tender i hapur” me
objekt: “Pastrimi i pjesës lindore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me fond
limit 173.959.403 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 27.10.2014,
nga autoriteti kontraktor, Bashkia e Tiranës.”

Ankimues:

“Shpresa” sh.p.k
Bulevardi “Gj. Fishta”, Kulla nr.2
Tiranë

Palë e ankimuar:

Bashkia e Tiranës

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. 1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorёt e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si
organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit,
në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur”
me objekt: “Pastrimi i pjesës lindore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me fond limit 173.959.403
lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 27.10.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Alko Impeks”
“Pastrime Silvio”
“Shpresa”
“Victoria Invest”
“Eurotek-Alb”
“Silver”

159.429.176 lekë, skualifikuar
160.550.550 lekë, skualifikuar
166.257.695 lekë, skualifikuar
173.090.047,03 lekë, kualifikuar
s’ka paraqitur ofertë
.
s’ka paraqitur ofertë

II.3. Nё datёn 15.11.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar. Operatori ekonomik
“Shpresa” sh.p.k është skualifikuar për arsyet si më poshtë:
1. Operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k nuk plotëson pikën 2, Kreu III, Kapaciteti
Teknik Profesional, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi inxhinieri i mjedisit nuk
figuron në listpagesat e shoqërisë ndërkohë që kontrata e këtij të fundit është lidhur
më 03.01.2014.
2

2. Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46
Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Shpresa shpk & Bardhi shpk, nuk plotëson,
gërmën ii, shkonjat (c , d) Pika 2, Kreu III, të kritereve të vecanta të kualifikimit,
pasi kontrata e punës midis stafit teknik (Ing.Mekanik dhe Ing.Kimist) me
Operatorin ekonomik “Bardhi” shpk, janë kontrata me kohë të pjesshme pune.
Referuar objektit të prokurimit, kapaciteti teknik të cilin e ofron ky staf, duhet të jetë
me kohë të plotë gjatë të gjithë kohës së realizimit të kësaj kontrate. Në kontratat e
paraqitura, punëmarrësit pranojnë të punojnë me kohë të pjesshme (neni 1),
ndërkohë që në nenin 5, përcaktohet koha javore e punës (40 orë). Si rrjedhojë këto
kontrata bien në kundërshtim me kodin e punës në të cilin përcaktohet kohëzgjatja e
punës me kohë të pjesshme.
3. Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46, si
dhe VKM Nr.1, datë 10.01.2007, Kreu III, pika 3 gërma (c), kërkohet që operatori
ekonomik të ketë kryer punë të ngjashme të cilat vërtetojnë se ai teknikisht është i
aftë ta realizojë me sukses këtë kontratë. Për këtë arsye kërkohen dhe vërtetime ose
dëshmi në të cilat të shënohen, vlera, koha dhe natyra e punës së kryer pikërisht për
të ndihmuar autoritetin kontraktor të gjykojë nëse kontrata që ju keni paraqitur është
punim i ngjashëm me objektin që do të prokurohet. Nga verifikimi i situacioneve të
kontratave të ngjashme të paraqitura nga 2 operatorët ekonomik, komisioni
konstaton se në këto kontrata nuk janë të përfshire zërat e përcaktuara në
preventivin e dhënë nga Autoriteti Kontraktor sa më poshtë:
a. Zëri 3: “Mirëmbajtja e vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe
grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme, që përbën 12.3% të
volumit total të punimeve.
b. Zëri 5: “Fshirja e rrugëve me makineri”, që përbën 3.4% të volumit total të
punimeve.
c. Zëri 6: “Mirëmbajtje rrugësh kryesore”, që përbën 6.6% të volumit total të
punimeve.
d. Zëri 7: “Larje speciale e rrugëve me presion”, që përbën 3.4% të volumit total të
punimeve, ku në total nuk plotëson 25.7% të volumit total të punimeve, duke mos
plotësuar pikën 1/a të Kapacitetit teknik dhe profesional ku citohet: “Shërbime të
së njëjtës natyrë (ku të përfshihen zërat e përcaktuar në preventiv, pjesë e DST).
4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k nuk
plotëson, gërmën “a”, Kreu III, të kritereve të vecanta të kualifikimit (ofertuesi
duhet të paraqesë në ofertë edhe dokumentacionin e meposhtem: a-dokumentat që
lidhen me objektin e prokurimit (Spacifikime teknike, Metodologjie e punes,
Grafikun e sherbimeve) pasi, Metodologjia e paraqitur nuk paraqet mënyrën e
detajuar se si do të kryhet puna nga ky operator ekonomik, por është vetëm llogaritje
e tabelave për shërbimin e pastrimit.
“Grumbullim dhe transport i mbeturinave të ngurta dhe urbane”.
Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren, koha e përdorimit të
tyre, mënyra e mbledhjes etj.
“Larja dhe dizifektimi i kontenierve”.
Pr këtë shërbim nuk është përcaktuar mënyra e transportit të kontenierëve, si do të
bëhet denzifektimi dhe larja e tyre.
“Mirëmbajtja e vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve
ndërtimore”.
Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren (makineritë e vogla
tranportuese vetshkarkuese).
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“Fshirja e rrugëve dhe trotuarave me krahë”.
Për këtë shërbim nuk jepet se si do të kryhet ky shërbim, se cfarë do të përmbajë ky
shërbim etj.
“Fshirja e rrugëve me makineri”.
Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerisë që do të përdoren për fshirjen në
mënyrë të automatizuar të rrugëve, kohën e kryerjes etj.
“Mirëmbajtje rrugësh kryesore gjatë ditës”.
Për këtë shërbim nuk jepet se si do të kryhet ky shërbim, koha e kryerjes së tij,
detyrat që do të përfshijë ky shërbim etj.
“Larje speciale e rrugëve me presion”.
Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren, mënyra e
përcaktimit të larjes, sasia e ujit që duhet përdorur dhe koha e kryerjes.
“Larje e rrugëve me makineri”.
Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren, mënyra e
përcaktimit të larjes, sasia e ujit që duhet përdorur dhe koha e kryerjes.
II.4. Në datën 20.11.2014 operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet skualifikimi i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, për arsyet e mëposhtme:
1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit jepen sqarimet si vijon:
Në rubrikën “Shpresa inxhiniere mjedisi” të dërguara në sistemin elektronik të
prokurimit ne kemi paraqitur Librezën e punës, kontratën e punës, diplomën dhe
CV e inxhinieres së mjedisit që është znj. S.Jaupi, e cila tani mban mbiemrin
“Tarazhi”. Kontrata e punës është shënuar me mbiemrin “Jaupi” për arsye të
identifikimit me diplomën, ndërsa në listpagesa ka mbiemrin “Tarazhi” të martesës,
për arsye se rregjistrimi në sigurimet shoqërore bëhet me anë të kartës së identitetit.
[…] Kjo punonjëse ka 5 vjet që punon pa asnjë shkëputje pranë firmës “Shpresa”
sh.p.k. (Bashkëngjitur kopje e kartës së identitetit për inxhinieren e mjedisit.
Sipas kërkesës për inxhinierë mjedisi dhe kimiste, ju bëjmë të ditur se përvec
inxhinierit të mjedisit, në stafin e kompanisë janë dhe dy inxhinierë kimistë me
përvojë mbi 5 vjet, të cilët janë të regjistruar në listëpagesat e kërkuara nga ju dhe
konkretisht personat me inicialet J.S dhe J.Ll.
2. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit sqarohet se:
Në bazë të aktmarrëveshjes për bashkimin e opertaorëve ekonomikë “Shpresa”
sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, shoqëria “Bardhi” sh.p.k ka marrë përsipër të kryejë
vetëm 6% të shërbimeve ndërsa 94% i kryen shoqëria “Shpresa” sh.p.k. Pretendimi
i KVO-së në këtë rast nuk është aspak i bazuar ligjërisht sepse shoqëria “Shpresa”
sh.p.k që është kryesuese dhe dominuese e bashkimit të operatorëve, i plotëson
kërkesat për stafin teknik, por gjithashtu edhe shoqëria “Bardhi” sh.p.k ka paraqitur
kontrata pune […].
3. Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit, ankimuesi ka sqaruar se:
[…] Në dokumentacionin e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, ky kriter është përmbushur plotësisht.
Konkretisht në tre vitet e fundit shoqëria “Shpresa” sh.p.k ka realizuar kontratë për
“Pastrimin dhe grumbullimin e mbetjeve në Komunën Kashar”, të njëjtë me objektin
e prokurimit me vlerë rreth 70.000.000 lekë, apo kontrata me KDS-në me vlerë rreth
25.000.000 lekë. Po kështu shoqëria “Bardhi” sh.p.k ka realizuar kontratë për
“Pastrimin dhe grumbullimin e mbetjeve në Laç”, të njëjtë me objektin e prokurimit
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me vlerë rreth 60.000.000 lekë. Këto kontrata të realizuara tejkalojnë kërkesën për
kualifikim […].
4. Lidhur me arsyen e fundit të skualifikimit, ankimuesi ka sqaruar si më poshtë:
“Specifikimet teknike” dhe “Termat e referencës” janë të detyrueshme për t’u
zbatuar nga operatorët ekonomikë dhe për këtë bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k ka paraqitur “Deklaratë mbi përmbushjen e
specifikimeve teknike dhe termat e referencës”, sikurse përcaktohet në kriteret e
vecanta kualifikuese të dokumentave të tenderit.
“Metodologjia e punës” dhe “Grafiku i shërbimeve” janë pasqyruar të plota në
dokumentacionin e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa”
sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k në përputhje me kërkesat e dhëna në dokumentat e
tenderit.
II.5. Në datën 26.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6. Nё datёn 05.12.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa”
sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k.
II.7. Në datën 15.12.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa nr.
16440/1 prot., datë 11.12.2014 e autoritetit kontraktor ku jepet informacion mbi
procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Shpresa” sh.p.k, sipas së
cilës inxhinieri i mjedisit nuk figuron në listpagesat e shoqërisë ndërkohë që kontrata e këtij
të fundit është lidhur më 03.01.2014, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik-profesional”,
pika 2, gërma “d” nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“ Një inxhinier kimist ose inxhiner mjedisi vërtetuar me:
i. Diplomë universiteti për Inxhinier Mjedisi ose Kimike
ii. Kontratë pune midis tij dhe operatorit ekonomik
iii. CV e inxhinierit mjedisit/kimist .”
III.1.2. Operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. ka ofertuar si anëtar i bashkimit të
përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Shpresa” & “Bardhi” sh.p.k.
Sipas kontratës së lidhur ndërmjet këtyre dy shoqërive për këtë qëllim, rezulton se:
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“ Shoqëria “Bardhi” sh.p.k merr përsipër 6% të punimeve të tenderuara e konkretisht:
- Mirëmbajtje rrugësh kryesore
- Mirëmbajtje të pikave dhe grumbullimin e pikave inerte dhe skeletike dhe në total
vëllimi i punimeve mos jetë më shumë se 6% të punimeve të cituar më lart.
Ndërsa shoqëria “Shpresa” sh.p.k merr përsipër të kryejë 94% të vlerës së përgjithshme
të punimeve të tenderuara që konsiston tek gjithë punimet e tjera të mbetura.”
Sipas prokurës së posacme të lidhur për këtë qëllim rezulton se shoqëria “Shpresa” sh.p.k
është përfaqësuesi ligjor i bashkimit të shoqërive për procedurën e mësipërme të prokurimit.
III.1.3. Në plotësim të kërkesës së mësipërme, operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k ka
paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm për personin me inicialet S.J:
1. CV-në
2. Diplomën e Universitetit për Inxhinier Mjedisi
3. Kontratën e punës të lidhur në datën 03.01.2014, midis punonjësit me inicialet S.J
dhe operatorit ekonomik “Shpresa” sh.p.k
4. Librezën e punës sipas së cilës ky person ka filluar punë në shoqërinë “Shpresa”
sh.p.k në muajin shtator 2009.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k ka plotësuar
kërkesën e autoritetit kontraktor për inxhinierin e mjedisit, pasi dokumentacioni i paraqitur
prej tij është në përputhje me kriteret kualifikuese si më sipër cituar.
Argumenti i autoritetit sipas së cilit inxhinieri i mjedisit nuk figuron në listpagesat e
shoqërisë nuk qëndron në kushtet kur vetë autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit nuk
ka përfshirë një kërkesë të tillë d.m.th nuk ka kërkuar që këta punonjës të kenë qënë në listë
pagesa dhe po ashtu nuk ka përcaktuar kohën se kur duhet të ishte lidhur kontrata. Për
pasojë, gjykojmë se operatorët ekonomonikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi duhet
të plotësojnë vetëm kërkesat e vendosura në dokumentat e tenderit e, rrjedhimisht, vlerësimi
e kualifikimi i tyre duhet të bëhet në përputhje vetëm me këto kërkesa.
Për më tepër, nga verifikimet e kryera rezulton se inxhinieri i mjedisit me inicialet S.J është
punonjës i shoqërisë “Shpresa” sh.p.k dhe figuron në listpagesat e kësaj shoqërie, por me
mbiemër tjetër për shkak të ndryshimit të statusit të saj në gjendjen civile, fakt i cili është
argumentuar dhe është mbështetur me dokumentacion justifikues nga ana e ankimuesit.
Për sa i përket arsyetimit të bërë nga autoriteti kontraktor për lejen e lindjes, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se leja e lindjes nuk e shkëput punonjësin nga marrëdhënia e
punës dhe vazhdimin e kësaj marrëdhënie pas përfundimit apo ndërprerjes së lejes së
lindjes. Po ashtu, në nenin 62 “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës” të LPP-së përcaktohen
qartë të drejtat që ka Autoriteti Kontraktor për verifikim, në momentin e lidhjes së kontratës
dhe gjatë zbatimit të saj, të plotësimit të kushteve dhe kapaciteteve të ofruara nga Operatori
Ekonomik në ofertë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të theksojë rolin e posaçëm që ka
autoriteti kontraktor, për vetë cilësimin e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi
thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar
rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet të
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monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit të kërkuar është e
njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër
cituar.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit sipas së cilës kontrata e punës midis stafit
teknik (Ing.Mekanik dhe Ing.Kimist) me Operatorin ekonomik “Bardhi” shpk janë kontrata
me kohë të pjesshme pune, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Lidhur me inxhinierin mekanik, në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik-profesional”, pika 2, gërma “c” nga ana e autoritetit kontraktor është
parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“ Një inxhinier mekanik mjedisi vërtetuar me:
i. Diplomë universiteti për Inxhinier Mjedisi ose Kimike
ii. Kontratë pune midis tij dhe operatorit ekonomik
iii. CV e inxhinierit mjedisit/kimist .”
Ndërsa kërkesa për inxhinier mjedisi (kimist) është parashikuar si në pikën III.1. të
argumentimit.
III.2.2. Për plotësimin e kërkesës për inxhinier mjedisi (kimist) dhe inxhinier mekanik,
operatori ekonomik “Bardhi” sh.p.k, anëtar i bashkimit të përkohshëm të shoqërive
“Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k ka paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:
Për inxhinier mekanik, personi me inicialet Y.C:
1. CV-në
2. Diplomën e Universitetit për Inxhinier Mekanik
3. Kontratën e punës të lidhur në datën 20.10.2014, midis punonjësit me inicialet Y.C
dhe operatorit ekonomik “Bardhi” sh.p.k
Për inxhinier kimist, personi me inicialet J.Ll
1. CV-në
2. Diplomën e Universitetit për Inxhinier Mjedisi
3. Kontratën e punës të lidhur në datën 20.10.2014, midis punonjësit me inicialet J.Ll
dhe operatorit ekonomik “Bardhi” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i shoqërisë “Bardhi” sh.p.k si
pjesë e bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, në
përmbushje të kushtit për inxhinier mekanik dhe mjedisi (kimist) është paraqitur në
përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor si më sipër cituar. Përsa i përket argumentit të
autoritetit kontraktor se kontratat e punës midis stafit teknik (Ing.Mekanik dhe Ing.Kimist)
me Operatorin ekonomik “Bardhi” shpk janë kontrata me kohë të pjesshme pune, sqarojmë
se në kriteret kualifikuese, nga ana e autoritetit kontraktor nuk është specifikuar kohëzgjatja
e kontratës me kohë të plotë apo të pjesshme. Nëse kjo kërkesë nuk është shquar në
momentin e publikimit të dokumentave të tenderit, atëherë KVO nuk mund ta shquajë gjatë
vlerësimit të ofertave.

7

Autoriteti kontraktor ka detyrimin ligjor të kualifikojë operatorët ekonomikë ofertues, të
cilët përmbushin të gjitha kriteret kualifikuese që janë vlerësuar të nevojshme nga ky
autoritet. Cdo kërkesë e paparashikuar në dokumentat e tenderit, përbën tejkalim të
kompetencave të autoritetit kontraktor dhe për pasojë con në shkeljen e parimeve të
prokurimit publik, sanksionuar në nenin 1 të LPP-së.
Përsa më sipër cituar, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qëndron.
III.3. Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit sipas së cilës në kontratat e ngjashme nuk
janë të përfshirë zërat e përcaktuara në preventivin e dhënë nga Autoriteti Kontraktor si:
Zëri 3 Mirëmbajtja e vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve
ndërtimore dhe të vëllimshme që përbën 12.3% të volumit total të punimeve; Zëri 5: Fshirja
e rrugëve me makineri që përbën 3.4% të volumit total të punimeve; Zëri 6: Mirëmbajtje
rrugësh kryesore që përbën 6.6% të volumit total të punimeve; Zëri 7: Larje speciale e
rrugëve me presion që përbën 3.4% të volumit total të punimeve, ku në total nuk plotëson
25.7% të volumit total të punimeve, duke mos plotësuar pikën 1/a të Kapacitetit teknik dhe
profesional ku citohet: Shërbime të së njëjtës natyrë (ku të përfshihen zërat e përcaktuar në
preventiv, pjesë e DST), Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 të dokumenatve të tenderit të publikuara në sistemin elektronik të
prokurimeve, në “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 1, lidhur me
eksperiencat e mëparshme të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar plotësimi i kritereve
të mëposhtme:
“Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë
kërkesat e mëposhtme minimale:
1. Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
a. Shërbime të së njëjtës natyrë (ku te perfshihen zerat e percaktuar ne preventiv,
pjese e DST) në një vlerë 69.583.761 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e
tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një) lekë pa T.V.SH, të
realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; (Nëse çmimet janë
të shprehura në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë
Shqiptare dhe kursi i shkëmbimit duhet të jetë ai i fiksuar nga Banka Qëndrore e
Shqipërisë në ditën kur publikohet njoftimi i kontratës)
Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
 Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera dhe vërtetimin e lëshuar
nga Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj kontrate, ku
të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar.
 Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik
do ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të
shoqëruar me faturën përkatëse tatimore perkatese (ku te shprehen qarte datat, zerat e
sherbimeve, volumet perkatese, cmimet, vlerat, te firmosura dhe vulosura nga te dyja
palet kontraktuese).”
III.3.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm:
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III.3.2.1. Kontrata të lidhura me autoritetin kontraktor Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes,
si më poshtë:
a. Aneks kontrate (shtesë) datë 28.03.2011 e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k për shtimin e
vlerës së kontratës “Mirëmbajtje, gjelbërim dhe pastrim të ambienteve të jashme”
në KDS, për vitin 2011, në vlerën 1.364.721 lekë (pa TVSH).
b. Aneks kontrate (shtesë) datë 14.06.2012 e bashkimit të shoqërive “Shpresa” sh.p.k &
“Bardhi” sh.p.k për rishikimin e cmimeve për njësi të kontratës për vitin 2012.
c. Kontratë shtesë datë 06.09.2012 e bashkimit të shoqërive “Shpresa” sh.p.k &
“Bardhi” sh.p.k për shërbimin “Mirëmbajtje, gjelbërim dhe pastrim të ambienteve të
jashme” në KDS, me fond limit 5.385.077 lekë (pa TVSH). Kohezgjatja e kontratës
është nga nënshkrimi i saj deri në zhvillimin e procedurave normale të prokurimit.
d. Kontratë shërbimi datë 16.09.2013, e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k me objekt:
“Shërbimi i mirëmbajtjes, gjelbërimit dhe pastrimit të ambienteve të jashme në
KDS”, me vlerë 895.240 lekë (pa TVSH). Kohëzgjatja e kontratës është nga lidhje e
saj deri në 31.12.2013.
e. Kontratë shërbimi datë 17.06.2013, e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k me objekt:
“Shërbimi i mirëmbajtjes, gjelbërimit dhe pastrimit të ambienteve të jashme në
KDS”, për një periudhë 2 mujore, me vlerë 722 971.76 lekë(pa TVSH).
- Vërtetim realizimi për objektin e kontratës “Mirëmbajtje, gjelbërim dhe pastrim të
ambienteve të jashme” lëshuar nga Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes në datën
20.01.2014, për periudhen 2011-2013.
- Situacione e kontratave të mësipërme për periudhën 01.01.2011 - 31.12.2011 dhe
17.06.2013 - 31.12.2013
III.3.2.2. Kontrata të lidhura me autoritetin kontraktor Komuna Kashar, si më poshtë:
a. Kontratë shërbimi e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k, lidhur në datën 12.02.2011 me
objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave në territorin e
Komunës Kashar”, me vlerë 13 928 964 lekë (pa TVSH) për 316 ditë pune.
b. Kontratë shërbimi e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k, lidhur në datën 14.02.2012 me
objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave në territorin e
Komunës Kashar”, me vlerë 2 785 793 lekë (pa TVSH), për 52 ditë pune.
c. Kontratë shërbimi e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k, lidhur në datën 14.02.2012 me
objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave në territorin e
Komunës Kashar”, me vlerë 44 079 lekë (pa TVSH), për periudhën deri në lidhjen e
kontratës së re.
d. Kontratë shërbimi e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k, lidhur në datën 10.09.2012 me
objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave në territorin e
Komunës Kashar”, me vlerë 12 373 583 lekë (pa TVSH), për 121 ditë pune.
e. Kontratë shërbimi e shoqërisë “Shpresa” sh.p.k, lidhur në datën 03.01.2013 me
objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave në territorin e
Komunës Kashar”, me vlerë 36 905 578 lekë (pa TVSH), për 365 ditë pune.
- Vërtetim realizimi datë 30.04.2014 për objektin e kontratës “Shërbimi i pastrimit dhe
grumbullimit të mbeturinave në territorin e Komunës Kashar”, lëshuar nga Komuna
Kashar, për vitet 2011-2013.
- Situacionet e kontratave të mësipërme për periudhën 01.02.2011 - 31.12.2013
III.3.2.3 Kontrata të lidhura me autoritetin kontraktor Bashkia Laç, si më poshtë:
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a. Kontratë e shoqërisë “Bardhi” sh.p.k datë 04.11.2008, me objekt: “Kryerja e
shërbimeve të pastrimit të qytetit, ruajtja dhe mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave
1+2+3 Laç”, me afat 5 vjecar, për shumën vjetore 20 541 000 lekë (pa TVSH).
b. Shtesë kontrate datë 05.11.2013 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe mirëmbajtjes së
sipërfaqeve të varrezave 1+2+3 Laç”, me vlerë 4 108 200 lekë (pa TVSH), 20% nga
hyrja në fuqi e shtesës së kontratës.
- Situacione për kontratat e mësipërme për periudhën 01.01.2011 - 31.12.2013
- Vërtetim realizimi datë 22.10.2014 për objektin e kontratës “Shërbimi i ruajtjes dhe
mirëmbajtjes së sipërfaqeve të varrezave 1+2+3 Laç”,” lëshuar nga Bashkia Laç, për
periudhën 01.01.2011 deri më 31.12.2013.
III.3.3. Në Kreun III “Dokumentet e tenderit”, pika 3 “Informacione të veçanta”, gërma (c)
“Kontratat e shërbimeve” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Në lidhje me
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare.
Në vijim në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin
e nevojshëm për të zbatuar kontratën, sic është përshkruar nga auoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës.”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se Autoriteti kontraktor pretendon zëra të njëjtë
shërbimi dhe ka kërkuar eksperienca të njëjta, në kundërshtim me rregullat e prokurimit
publik si më sipër cituar. Përcaktimi i eksperiencave të njëjta apo zërave të njëjtë të
shërbimeve/punëve publike apo mallrave, bie në kundërshtim edhe me vetë frymën dhe
qëllimin e ligjit të përcaktuara në nenin 1 të tij, duke frenuar konkurrencën ndërmjet
operatorëve ekonomik dhe duke bërë një trajtim jo të barabartë dhe diskriminues të këtyre
operatorëve ekonomik pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik.
Në vijim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për Autoritetin Kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me
përvojën e duhur (sikurse përcaktuar në nenin 46 si më sipër përmendur), vërtetuar kjo
nëpërmjet dokumentave të tilla si kontratat e ngjashme, vërtetime realizimi dhe situacionet
përkatëse sic është rasti i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i shoqërive “Shpresa”
sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, shërbime të cilat janë realizuar me institucione shtetërore.
Pra kontratat e pastrimit, të paraqitura nga bashkimi i mësipërm i operatorëve ekonomikë
dhe të realizuara me autoritetet kontraktore Bashkinë Lac, Komunën Kashar dhe Komandën
e Doktrinës dhe e Stërvitjes, janë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, në
përputhje me rregullat e prokurimit publik sipas të cilit, përsa i përket eksperiencave për
kontratat e shërbimeve, parashikohet se: “Në lidhje me përvojën e mëparshme, autoriteti
kontraktor mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera
gjatë tri viteve të fundit financiare. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo
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më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë tri viteve të fundit.”
Përsa më sipër parashtruar, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.4. Lidhur arsyen e fundit të skualifikimit sipas së cilës metodologjia e paraqitur nuk
paraqet mënyrën e detajuar se si do të kryhet puna nga ky operator ekonomik, por është
dhënë vetëm llogaritje e tabelave për shërbimin e pastrimit, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar:
« Ofertuesit duhet të paraqesin në Ofertë edhe dokumentacionin e mëposhtëm:
a. Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (specifikimet teknike, metodologjia e
punës, grafikun e shërbimeve ) »
III.4.2. Nga verifikimi i ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k &
“Bardhi” sh.p.k rezulton se është paraqitur metodologjia e punës në përputhje me kërkesën e
autoritetit kontraktor.
Argumenti i autoritetit kontraktor për mënyrën e paraqitjes së metodologjisë nuk qëndron në
kushtet kur vetë autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit (i) nuk ka përcaktuar një
formë të vecantë të paraqitjes së metodologjisë dhe (ii) nuk ka përcaktuar ndonjë kriter të
vecantë për vlerësimin e kësaj metodologjie. Kërkesa e dokumentave të tenderit për
paraqitjen e “metodologjisë së punës” është përmbushur nga operatori ekonomik në
momentin kur bashkë me ofertën është paraqitur një metodologji e tillë.
Në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar qartë formën apo mënyrën e vlerësimit
objektiv të një kërkese, atëherë ky i fundit ka detyrimin ligjor të kualifikojë operatorët
ekonomikë ofertues, të cilët përmbushin të gjitha kriteret kualifikuese që janë përcaktuar në
dokumentet e tenderit. Cdo kërkesë e paparashikuar në dokumentat e tenderit, përbën
tejkalim të kompetencave të autoritetit kontraktor dhe për pasojë con në shkeljen e parimeve
të prokurimit publik, sanksionuar në nenin 1 të LPP-së.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Procedurë e hapur” me objekt: “Pastrimi i pjesës lindore –
3 të Qytetit të Tiranës”, me fond limit 173.959.403 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 27.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia e Tiranës.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Shpresal” & “Bardhi” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e
konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtё bashkim operatorësh.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Shpresa” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1878 Protokolli,
Datë 05.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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