KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dimp
VENDIM
K.P.P. 328/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 26.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria
Europea S.P.A.” në procedurën e prokurimit “Shërbim Konsulence”
me objekt: “Studim – Projektim zgjerimi i Superstradës Tiranë –
Durrës”, me fond limit 252.052.500 lekë (pa TVSH), publikuar në
datën 04.12.2014, nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor
Shqiptar”.
Gjithashtu ankimuesi pretendon për një zhvillim jo të rregullt të
procedurës së mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center
(CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 &
Iliriada P.K.S.” sh.p.k.
Rruga “Hoxha Tahsin”, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rr. “Sami Frashëri”, nr.33, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,“Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.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 04.12.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Shërbim Konsulence” me objekt:
“Studim – Projektim zgjerimi i Superstradës Tiranë – Durrës”, me fond limit 252.052.500 lekë
(pa TVSH).
II.2. Në datën 05.01.2015 është zhvilluar faza e parë e procedurës së mësipërme të prokurimit.
Në këtë fazë u kualifikuan operatorët ekonomikë si më poshtë:
1. “Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. &

“47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k.
2. “Ird Engineering” S.r.l.
3. “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”
4. “Aic Progeti” & “Sphaera” sh.p.k.
2

II.3. Në datën 09.04.2015 është zhvilluar faza e dytë e procedurës së prokurimit. Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave pranoi zarfat me propozimin teknik dhe ekonomik të ofertuesve të
kualifikuar.
II.4. Në datën 20.04.2015 KVO-ja përfundoi vlerësimin e ofertave teknike të ofertuesve të
kualifikuar si më poshtë:
1. “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”
92.664 pikë
2. “Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult &

Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k.
3. “Aic Progeti” & “Sphaera” sh.p.k.
4. “Ird Engineering” S.r.l.

74.886 pikë
68.214 pikë
67.548 pikë

Sipas proces verbalit të vlerësimit të propozimeve teknike nr. 7, datë 20.04.2015, Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave bëri shqyrtimin e propozimeve teknike, duke dhënë vlerësimin me pikë
përkatësisht sipas pasqyrave të mëposhtme:
Për operatorin ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” rezulton vlerësimi si më poshtë
vijon:
Anëtari i
KVO

1
2
3
4
5
Shuma
Pikët
mesatare

Përvoja në
punë të
ngjashme të
konsulentit
0-10
10
10
9
9
10

Metodologjia Kualifikimet e
e propozuar
stafit kryesor
të propozuar
20-50
0-30
48
47
46
45
46

27
27
28
27
28

Transferimi i
njohurive

Totali 100/90

94.44
93.33
92.22
90
93.33
463.22 pikë
92.664 pikë

Për bashkimin e operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. &
“Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. rezulton vlerësimi si më poshtë
vijon:
Anëtari
KVO

Përvoja në
punë të
ngjashme
0-10

Metodologjia Stafi
e propozuar
0-30
20-50

Transferimi Totali
I njohurive 100/90
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1
2
3
4
5
Shuma
Pikët
mesatare

8
8
8
8
7

33
31
33
38
37

26
24
25
26
25

74.44
70
73.33
80
76.66
374.48 pikë
74.886 pikë

Për operatorin ekonomik “Aic Progeti” & “Sphaera” sh.p.k. rezulton vlerësimi si më poshtë vijon:
Anëtari i
KVO

1
2
3
4
5
Shuma
Pikët
mesatare

Përvoja në
punë të
ngjashme të
konsulentit
0-10
7
7
7
8
8

Metodologjia Kualifikimet e Transferimi
e propozuar
stafit kryesor i njohurive
20-50
të propozuar
0-30
30
30
31
31
30

24
24
23
23
24

Totali
100/90

67.77
67.77
67.77
68.88
68.88
341.07 pikë
68.214 pikë

Për operatorin ekonomik “Ird Engineering” S.r.l. rezulton vlerësimi si më poshtë vijon:
Anëtari i
KVO

1
2
3
4
5
Shuma
Pikët
mesatare

Përvoja në
punë të
ngjashme të
konsulentit
0-10
6
7
6
7
7

Metodologjia Kualifikimet e Transferimi
e propozuar
stafit kryesor i njohurive
20-50
të propozuar
0-30
29
20
31
30
29

25
25
25
23
24

Totali
100/90

66.66
67.77
68.88
66.66
67.77
374.74 pikë
67.548
pikë
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II.5. Në datën 24.04.2015 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center
(CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vlerësimin teknik të KVO-së në lidhje me
ofertën e operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A., si edhe duke pretenduar
parregullsi në zhvillimin e procedurës.
Konkretisht në ankesë në mënyrë të përmbledhur pretendohet si më poshtë vijon:
a) Propozimi teknik dhe ekonomik i operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.
është pranuar nga ana e autoritetit kontraktor jashtë afatit kohor të përcaktuar në
dokumenin “Kërkesë për propozim” dërguar operatorëve ekonomikë të kualifikuar në
fazën e parë. Konkretisht propozimi është paraqitur në orën 11.03 minuta ndërkohë që
nga autoriteti kontraktor dita dhe ora e përcaktuar për paraqitjen e dokumentacionit ishte
data 09.04.2015, ora 11:00. Referuar ligjit dhe rregullave të prokurimit publik çdo zarf që
merret pas mbarimit të afatit kthehet i pahapur[...] Pra pranimi i zarfit me propozimin
tekniko – ekonomik të shoqërisë SPEA Ingegneria Europea S.P.A., është i paligjshëm dhe
në kundërshtim me ligjet, VKM dhe DST e tenderit[…]
b) Gjatë hapjes së zarfit të propozimit tekniko ekonomik të shoqërisë SPEA Ingegneria
Europea S.P.A. u konstatua që mënyra e dorëzimit të zarfit “Propozim për shërbime
konsulence”, “Propozimi teknik” dhe “Propozimi ekonomik” nuk janë dorëzuar sipas
ligjeve në fuqi dhe DST. Zarfi i propozimit teknik nuk u dorëzua në zarf të veçantë ndërsa
zarfi i propozimit ekonomik nuk kishte shënimet përkatëse ku të identifikohej emri i
shoqërisë që e dorëzon ofertën, emrin e objektit për të cilën është oferta financiare dhe
emrin e autoritetit kontraktor. Gjithashtu nuk ishte shënuar ora para së cilës nuk duhet të
hapet zarfi i ofertës financiare. Në dokumentat e tenderit përcaktohet se propozimi
përbëhet nga zarfi i propozimit teknik dhe zarfi i propozimit ekonomik, të cilët
identifikohen qartë duke bërë shënimet përkatëse.[…] Në ligjin dhe rregullat e prokurimit
publik përcaktohet se propozimet teknike dhe ekonomike duhet të dorëzohen në të njëjtën
kohë në zarfa të veçanta të mbyllura[…]
c) Nuk jemi dakord me vlerësimin e bërë e bërë nga KVO për propozimin teknik të dorëzuar
nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. &
“Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. ... Ankesa jonë ka të
bëjë me faktin se propozimi teknik i dorëzuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. &
“47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. kishte 1364 faqe materiali teknik të punuar me cilësi
maksimale, duke përfshirë të gjitha raportet gjeologjike, topografike, VNM, elektrike, etj
dhe disa variante të aksit të rrugës bashkë me detajet teknike. Ndërsa materiali i dorëzuar
nga shoqëria SPEA Ingegneria Europea S.P.A. ishte në total 258 faqe[...] Nuk arrijmë të
kuptojmë se si propozimi teknik për këtë shoqëri është 92.664 lekë dhe për shoqërinë tonë
është 74.886 pikë.....pa na dhënë asnjë lloj shpjegimi mbi mënyrën e vlerësimit ndaj
kërkojmë rishikimin e vlerësimit të propozimit teknik të dorëzuar nga shoqëria jonë. Duke
patur parasysh dokumentacionin e paraqitur nga të dy operatorët ekonomikë shoqëria
jonë duhet vlerësuar me më shumë pikë se SPEA Ingegneria Europea S.P.A.
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d) Mendojmë se shoqëria SPEA Ingegneria Europea S.P.A. është në konflikt të pastër
interesi pasi kjo shoqëri është pjesë e grupit Autostrade per l’italia, e cila operon në
fushën e ndërtim, projektim dhe menaxhim të autostradave. .... Dyshojmë që shoqëria
SPEA Ingegneria Europea S.P.A. nuk ka paraqitur kontrata për punë të ngjashme për tre
vitet e fundit me ente publike. Referenca me të cilat mund të jetë kualifikuar rrjedhimisht
mund të jenë shërbime të kryera për grupin Autostrade per l’italia, në të cilën është pjesë
edhe vetë shoqëria SPEA Ingegneria Europea S.P.A. , dhe të pashoqëruara me kontrata
dhe fatura tatimore.
Për sa më sipër, në pikat a, b, c, d, kërkojmë:
Skualifikimin e shoqërisë SPEA Ingegneria Europea S.P.A., bërjen të pavlefshme të
vlerësimit teknik të SPEA Ingegneria Europea S.P.A. dhe kthimin mbrapsht të zarfit të
propozimit tekniko ekonomik të operatorit SPEA Ingegneria Europea S.P.A.
II.6. Në datën 30.04.2015, me shkresën nr. 3499/3 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar
ankimuesit argumenton si vijon:
1. Në dokumentin “Kërkesë për propozim” janë ftuar operatorët ekonomikë të kualifikuar në
fazën e parë për të paraqitur propozimet tekniko ekonomike në datën 09.04.2015 ora
11.00, dhe në asnjë paragraf KVO nuk ka përcaktuar qartë sallën se ku do të pranoheshin
dhe hapeshin propozimet e operatorëve ekonomikë të ftuar për të vijuar procesin. Hapja e
ofertave ka ndodhur në katin e katërt të godinës së Autoritetit Rrugor Shqiptar, në sallën e
prokurimeve, informacioni i cili nuk i ëshë bërë i ditur ofertuesve dhe në këto kushte
probabiliteti i vonesës në paraqitje të propozimeve nga operatorët ekonomikë ishte një
mundësi potenciale që mund t’i prekte të gjithë. Meqenëse në Kërkesën për propozim nuk
ka pasur indikacione të qarta për vendin se ku do të pranoheshin dhe hapeshin propozimet
njëri nga anëtarët e KVO duhet të bënte kontrollin dhe në zyrën e protokollit të ARrSh,
pasi presupozohet që propozimet mund të vine dhe me postë dhe të depozitohen aty, pasi
një pjesë e ofertuesve rezulton që kanë qenë kompani ndërkombëtare të cilat mund të mos
ishin fare të pranishme në fazën e dorëzimit të hapjes së propozimeve. Vonesa vetëm prej
3 minutash ashtu siç edhe pretendohet në procesverbalin nr. 6, të datës 09.04.2015 nga
ana e operatorëve të tjerë ekonomikë dëshmon që operatori ekonomik SPEA Ingegneria
Europea S.P.A. ka qenë brenda godinës së ArrSh, ashtu edhe siç specifikohet në kërkesën
për propozim të lëshuar nga KVO. Në këto kushte KVO duke vlerësuar situatën ka filluar
procedurën e hapjes së ofertave me 3 minuta vonesë, fakt ky i vërtetuar edhe nga anëtarë
të KVO, të njësisë së prokurimit dhe protokolli i ARrSh ku përfaqësuesi i operatorit
ekonomik të huaj është paraqitur dhe interesuar për procedurën.
Në këto kushte KVO duke vlerësuar situatën dhe vërtetuar prezencën brenda ARrSh para
orës 11.00 të përfaqësuesit të autorizuar të SPEA Ingegneria Europea S.P.A. e ka gjykuar
të justifikueshme vonesën e papërfillshme në sallën e katit të 4 duke filluar procesin e
hapjes së ofertave sipas procedurës...
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[...] Në lidhje me paraqitjen e propozimeve përkatëse, pas verifikimit nga ana e komisionit
të shqyrtimit të ankesës, të zarfeve në të cilët ishin depozituar ofertat e operatorit
ekonomik SPEA Ingegneria Europea S.P.A. u konstatua që zarfi i madh i cili përmbante
propozimin (zarfin e propozimit teknik dhe zarfin e propozimit ekonomik) ishte
jotransparent, i vulosur dhe kishte përshkrimin përkatës[...], dy zarfat e tjerë të cilët
përmbanin ofertën teknike dhe ekonomike ishin identifikuar në mënyrë të qartë dhe
përmbanin përshkrimin respektiv[...] si dhe vulosur me emrin e shoqërisë përkatëse.
3. Në lidhje me vlerësimin sqarojmë se ai është kryer nga KVO mbështetur në dokumentat
standarte ku si parim ka kombinimin e ofertës teknike cilësore në raport me ofertën
ekonomike. Sasia e dokumentacionit të paraqitur nuk shkon në përpjesëtim të drejtë me
vlerësimin, pasi vlerësimi mbështetet në cilësinë e metodologjisë së adoptuar nga
operatori ekonomik për arritjen e qëllimit të parashikuar si dhe në eksperiencën e stafit
kryesor përgjegjës për shërbimet e kërkuara.[...] Referuar pretendimit se nuk është dhënë
asnjë shpjegim në lidhje me mënyrën e vlerësimit, sqarojmë se kjo nuk është e vërtetë pasi
vlerësimi përcaktohet shumë qartë në dokumentat e tenderit[...] Përsa i përket procesit të
vlerësimit sqarojmë se KVO përbëhet nga 5 persona ku 3 prej të cilëve janë ekspertë të
fushës, si dhe pas votimit të secilit anëtar sipas formulës bëhet konvertimi i pikëve duke
përcaktuar edhe fituesin[...] Alokimi i pikësimit individual nuk shfaq diferenca të
pajustifikuara të cilat mund të lenë shteg për dyshime të arsyeshme apo paragjykime për
vlerësim të njëanshëm apo të influencuar. Diferenca e pikëve midis dy kompanive vjen si
rezultat i vlerësimit me pikë më të larta të një oferte e cila është konsideruar më cilësore
për sa i përket metodologjisë së ofruar dhe stafit për përvojën internacionale të ofruar
nga SPEA Ingegneria Europea S.P.A.
4. Referuar pretendimit të ankimuesit që operatori ekonomik ka konflikt interesi sqarojmë
se në asnjë pikë të deklaratës së konfliktit të interesit nuk parashikohet rasti që ekzistenca
e operatorit brenda një kompanie të madhe të paraqesë një gjendje konflikti interesi midis
detyrës publike dhe interesave private të drejtpërdrejtë apo të tërthortë që mund të
ndikojnë ose duket se ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive publike.[...]
Në lidhje me kontratat e ngjashme, sqarojmë se SPEA Ingegneria Europea S.P.A. ka
paraqitur vërtetime punimesh nga punëdhënësi si dhe formate tip që përdoren në gjithë
tenderat internacionalë në të cilat gjendet informacion i konsoliduar në lidhje me të
dhënat e kontratës, përshkrimin e punimeve, përshkrimin e shërbimeve të ofruara, stafin e
angazhuar, afatet kohore të realizimit si dhe volumin financiar. Nuk ëshë kërkuar
paraqitja e faturave tatimore apo kopje të kontratave[...].
II.7. Në datën 08.05.2015, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center
(CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit tё Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në
ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 14.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.4115/1/1 prot., datë 14.05.2015, me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Studim – Projektim zgjerimi i
Superstradës Tiranë – Durrës” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni
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i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. &
“Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor, përveç sqarimeve të dhëna në kthimin e përgjigjes
drejtuar operatorit ekonomik ankimues, sqarohet se:
“Nga njohja e procedurave dhe praktikave që përdoren nga institucionet si motra në vendet
europiane siç është Italia (vendi i origjinës i kompanisë pjesëmarrëse SPEA Ingegneria Europea
S.P.A., ka informacion të mjaftueshëm dhe bindës referuar procedurave të përmbushjes së
kritereve me natyrë tekniko – profesionale edhe pse kompanitë e projektimit janë pjesë të grupeve
të mëdha (si në rastin konkret...) të cilat ofrojnë shërbime koncensionare. Përmbushja e kritereve
tekniko – profesionale në këto vende është në përputhje të plotë me kërkesat e Bashkimit Europian
dhe sipas legjislacionit kombëtar në fuqi. Aktiviteti i projektimit kalon nëpër procese verifikimi
nga subjekte të treta që u përkasin strukturave të ngarkuara për këtë proces. Këto projekte (në
Itali) i nënshtrohen vlerësimit nga Njësia Përgjegjëse e Zbatimit e cila është njësi kompetente për
kontrata që prokurohen dhe pasi marrin çertifikimin përkatës, procedura i kalon Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Transportit për miratimet e nevojshme teknike dhe ekonomike. Ministria e
Infrastrukturës dhe Transportit në Itali, e cila është Koncension – Dhënësja nuk ndërhyn vetëm në
fazën e miratimit të projektit, por gjithashtu ka juridiksionin, përgjegjësinë dhe një rol të
paanshëm me ndikime direkte dhe indirekte në aktivitetin e projektuesit. Në zbatim të vendimit
Tuaj nr. 842/1 datë 11.05.2015 (protokolluar në ArrSh me nr. 4115 datë 13.05.2015), ju bëjmë të
ditur se autoriteti kontraktor ka pezulluar procedurën e prokurimit në fjalë deri në shqyrtimin e
ankesës dhe marrjen e një vendimi nga ana Juaj. Në lidhje me ofertat ekonomike sqarojmë se
zarfat e vulosura nga operatorët ekonomikë dhe të firmosura edhe nga KVO janë të pahapura (si
pasojë e ezaurimit të fazës së ankesave në autoritetin kontraktor [...]
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering
Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. për
pranimin e propozimit tekniko ekonomik të operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea
S.P.A.”, pas afatit të përcaktuar në “Kërkesë për propozim”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Në shkresën nr. 6547/6 prot., datë 18.03.2015, me objekt “Kërkesë për propozim”,
drejtuar operatorëve ekonomikë të kualifikuar në fazën e parë të vlerësimit të kapaciteteve ligjore,
teknike e financiaro-ekonomike, për të marrë pjesë në fazën e dytë, atë të ofertimit, është
përcaktuar: emri dhe adresa e autoritetit kontraktor që zhvillon procedurën e prokurimit
(Autoriteti Rrugor Shqiptar….); afati kohor për dorëzimin e propozimit (09.04.2015, ora 11.00);
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afati kohor për hapjen e propozimeve (09.04.2015, ora 11.00); gjuha për hartimin e propozimeve
si edhe kriteret e përzgjedhjes së fituesit.
Ashtu siç informon edhe autoriteti kontraktor, në shkresën e mësipërme nuk është përcaktuar dhe
nuk është dhënë asnjë informacion se ku do të jetë zyra apo ambjenti në të cilin do të zhvillohet
faza e dytë e kësaj procedure (pranimi i propozimeve teknike ekonomike si dhe hapja e tyre), çka
rrjedhimisht ka sjellë dhe vonesën prej 3 minuta përtej afatit të përcaktuar në hapjen dhe fillimin e
procedurës. Gjithashtu autoriteti kontraktor në dokumentacionin e depozituar pranë KPP, vërteton
se operatori ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” ka qenë brenda ambjenteve të
institucionit në orën e përcaktuar në kërkesën për propozim, si afati përfundimtar për dorëzimin e
propozimit.
III.1.2. Në nenin 48, pika 4 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcaktohet se: “Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: a) ofertat dorëzohen me
shkrim, dorazi ose përmes postës, të nënshkruara dhe të mbyllura në zarf, [….]”.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga përcaktimi i mësipërm që ofertat mund të dorëzohen në
një nga mënyrat: me shkrim, dorazi ose me postë, arsyeton se në rast se propozimi teknik i një
operatori ekonomik do të dorëzohej nëpërmjet shërbimit postar, atëherë në orën e përcaktuar për
hapjen e ofertave, përfaqësues të KVO rrjedhimisht do të interesoheshin pranë protokollit të
autoritetit kontraktor nëse ishte depozituar ndonjë i tille, çka rrjedhimisht do të shkaktonte një
vonesë të papërfillshme në hapjen e procedurës, por që nuk mund të çonte në mospranimin e
propozimit teknik të ofertuesit.
Akoma më tej, në rastin konkret siç vërtetohet edhe nga autoriteti kontraktor, përfaqësuesi i
shoqërisë “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”, ka qenë në zyrat e autoritetit kontraktor brenda
afatit të përcaktuar për hapjen dhe fillimin e procedurës. Duke qenë brenda ambienteve të
Autoritetit Rrugor Shqiptar së bashku me ofertën teknike brenda orarit të përcaktuar për hapjen
dhe fillimin e procedurës, përfaqësuesi i shoqërisë “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” ka
përmbushur detyrimin e përcaktuar në “Kërkesën për propozim” për paraqitjen e ofertës në kohën
e përcaktuar. Përcaktimi “ad hoc” i sallës nga Autoriteti Kontraktor dhe lëvizja brenda
ambienteve të ARrSh nuk mund t’i atribuohet përfaqësuesve të shoqërive, por vetëm autoritetit
kontraktor. Nisur nga kjo, Komisioni i Prokurimit Publik, i tërheq vëmendjen autoritetit
kontraktor që në procedurat e ardhshme të bëjë përcaktimin e saktë të sallës ku do të zhvillohet
procedura e prokurimit, një e dhënë e nevojshme kjo në Kërkesën për Propozim që i dërgohet
shoqërive të short-listuara për fazën e dytë.
Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik
ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering
Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. për
pranimin e zarfit me propozimin teknik e ekonomik të operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria
Europea S.P.A.”jo në përputhje me legjislacionin në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:

9

III.2.1. Në dokumentat e tenderit, pika 3 “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pika 5.3 “Faza II
– Dorëzimi dhe Vlerësimi i Propozimeve”, përcaktohet se: “Për procedurat e prokurimit, që
zhvillohen në rrugë shkresore ofertuesit duhet të dorëzojnë vetem propozimin origjinal.
Propozimi përbёhet nga zarfi i propozimit teknik dhe zarfi i propozimit ekonomik, të cilët
identifikohen qartë duke bërë shënimet përkatëse. Propozimi duhet të futet në një zarf
jotransparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar:
“Propozim për shërbime konsulence __________ ; Nr Kontratës_______________ “Mos e
hapni, me përjashtim të rasteve kur është i pranishën Komisioni i Vlerësimit të Ofertës dhe jo
para _____________ (Dd/Mm/Vv), ______Orë[...]”.
III.2.2. Pas verifikimit të dokumentacionit të depozituar nga autoriteti kontraktor, si edhe pas
shqyrtimit të të informacionit përkatës, rezulton se nga ana e operatorit ekonomik “SPEA
Ingegneria Europea S.P.A.” është paraqitur një zarf jo transparent, i vulosur, mbi të cilin
evidentohen shënimet si më poshtë:
Marrësi: Autoriteti Rrugor Shqiptar
Adresa: Rruga “Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë
Tel/Fax: +355 42 234789, Fax +355 42 223600
Dërguesi: Spea Ingegneria Europea S.p.a.
Adresa: Via Girolamo Vida 11,
20127 Milaon (Itali)
Tel/Fax: +39 02280071, Fax. +39 0228007201
e-mail: info@spea.autostrade.it
Propozim për Shërbime Konsulence:
“Studim Projektim Zgjerim i Superstradës
Tiranë – Durrës”
Mos e hapni, me përjashtim të rasteve kur është i pranishën Komisioni i Vlerësimit të Ofertës dhe
jo para 09/04/2015, ora 11:00.
Gjithashtu rezulton se janë paraqitur edhe dy zarfa të tjerë, të cilët mbajnë vulën e shoqërisë
“SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”, me mbishkrimin përkatësisht: Zarfi i Propozimit Teknik dhe
Zarfi i Propozimit Ekonomik.
III.2.3. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
“SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”, dokumentacionin në lidhje me propozimin teknik dhe
propozimin ekonomik, dokumentacion ky i nevojshëm për fazën e II të procedurës së prokurimit,
e ka paraqitur në përputhje me përcaktimet e bëra në dokumentat e tenderit, për mënyrën e
paraqitjes së zarfave me dokumentacionin pëkatës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering
Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. për
vlerësimin me pikë për propozimin teknik të shoqërisë së tij dhe shoqërisë “SPEA Ingegneria
Europea S.P.A.”jo në përputhje me legjislacionin në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
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III.3.1. Në dokumentat e tenderit, pika 3 “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pika 6.1
“Vlerësimi i Propozimeve teknike”, përcaktohet se: “Autoriteti Kontraktor shqyrton çdo propozim
teknik për të konfirmuar nëse ai është në pajtim me të gjitha kërkesat e paraqitura në Dokumentat
e Tenderit dhe se i pranon të gjitha afatet e kushtet. Propozimi që nuk plotëson Termat e
References, ose dështon në pajtueshmërinë e kushteve dhe afateve të kontratës, të shprehura në
Dokumentat e Tenderit, do të refuzohet. Autoriteti Kontraktor vlerëson dhe rendit propozimet
teknike në pajtim me procedurat dhe kriteret e vlerësimit të paraqitura në Dokumentat e Tenderit.
Asnjë kriter vlerësimi nuk do të përdoret, nëse nuk është paraqitur në Dokumentat e Tenderit.
Nëse Dokumentat e Tenderit parashikojnë një rezultat minimal që duhet të arrihet, çdo propozim
që nuk arrin këtë minimum do të refuzohet”.
III.3.2. Në procedurën e mësipërme të prokurimit, kriteret e vlerësimit janë përcaktuar si më
poshtë:
Kriteret e Vlerësimit
Pikët
(i)
Përvoja per Punë të Ngjashme të Konsulentit
[0-10]
(ii)
Metodologjia e Propozuar
[20-50]
(Përqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punës, aftësia organizative)
(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar
[0-30]
(iv)
Transferimin e Njohurive, (nëse kërkohet)
[0-10]
Transferimi i njohurive nuk do të kerkohet. Pikët nga 0-10 ndahen përpjesëtimisht kritereve të
tjera të sipërcituara.
Total (Propozimi Teknik)
100%
Minimumi i pikëve të Propozimit Teknik, për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik,
është 70 pikë.
Vlerësimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulës së mëposhtme:
Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik
Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar
Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (duke filluar nga çmimi më i ulët)
Pe = 100 x Çu / Ç
(çmimi më i ulet = piket maksimale për propozimin ekonomik)
Vlerësimi përfundimtar
Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:
Pesha për Propozimin Teknik: X = (pikët e propozimit teknik x 0.8)
Pesha për Propozimin Ekonomik: Y = (pikët e propozimit ekonomik x 0.2)
Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit
ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:
Oferta më e mirë = X + Y
Firma që ka marrë më shumë pikë gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe ekonomike do të ftohet
për negociata dhe lidhjen e kontratës”.
III.3.3. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, në Kriteret e Veçanta për kualifikim, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar përmbushja e kushteve si vijon:
“Kapaciteti teknik:
- Ofertuesit duhet të kenë realizuar kontrata shërbimi të ngjashme me objektin që
prokurohet, me vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet, dhe që janë realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit. Kjo të vërtetohet me
dëshmi, çertifikata dhe dokumente për realizimin e saj.
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Aftëstë tekniko-profesionale:
[...] Gjithashtu për efekt të kryerjes së studimit në tërësi të projektit, ofertuesit duhet të
kenë staf (dhe me kontratë pune të përkohshme të rregullt) me kategori licence si vijon:
- 1/b (Plane rregullues të përgjithshme për qendra të banuara – 2 – qytete)
- 5/d (vepra ujitje kullimi impiante vaditëse)
Numri i punonjësve:
Numri mesatar i punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 40 punonjës për periudhën
nëntor 2011 - nëntor 2014. (E vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga
Drejtoria e Tatimeve; e shoqëruar edhe me formularin E – SIG 025/a.) Drejtuesit teknikë
duhet të rezultojnë të siguruar me kohë të plotë.
Kualifikimet dhe eksperienca e stafit kryesor:
Operatorët ekonomike duhet të paraqesin përbërjen e stafit, liçensat e tyre personale, titujt
shkencore, me CV dhe kontratat individuale sipas Kodit të Punës, si dhe listën e projekteve të
ngjashme të realizuara”.
III.3.4. Në nenin 37, pika 4, gërma “ë”, pika “ii”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për
caktohet shprehimisht: “Vlerësimi i propozimeve teknike kryhet duke marrë parasysh kriteret e
mëposhtme:
- përvojën e konsulentit;
- cilësinë e metodologjisë së propozuar;
- kualifikimet e stafit kryesor të propozuar;
- transferimin e njohurive, nëse kërkohet.
Çdo kriter vlerësohet në një shkallë nga 1 deri në 100 e, më tej, pesha e
tyre kthehet në pikë përkatëse. Minimumi i pikëve të propozimit teknik
për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik është 70 pikë.
Formula që zbatohet në këtë rast parashikohet në dokumentet standarde të
Tenderit”.
III.3.5. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”,
rezulton se në lidhje me eksperiencat e mëparshme janë paraqitur një sërë vërtetimesh realizimi
sipas së cilave rezulton se vlera e kontratave të mëparshme të kryera e tejkalon vlerën e kërkuar
nga autoriteti kontraktor si edhe formularë të ndryshëm në të cilët evidentohet realizimi i punëve
të mëparshme të ngjashme me kontratën objekt prokurimi.
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumentacion në lidhje me stafin e shoqërisë, si cv,
diploma, çertifikata të ndryshme, letër reference etj., dokumentacion ky i paraqitur sipas
kërkesave të autoritetit kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit, nëpërmjet të cilave
evidentohen profesionet, kualifikimet dhe eksperiencë e gjatë për punët e ngjashme të mëparshme
të realizuara prej tyre.
III.3.6. Në nenin 3, pika 3 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar,
është përcaktuar se: “Kontratat e konsulencës” janë kontratat për shërbime publike konsulence,
të një natyre intelektuale dhe këshilluese, duke përjashtuar llojet e tjera të shërbimeve, ku
mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë”.
III.3.7. Autoriteti kontraktor informon se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka në përbërje të tij 5
anëtarë, nga të cilët 3 prej tyre janë ekspertë të fushës, të cilët kanë bërë vlerësimin e tyre
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individual në lidhje me propozimet teknike sipas formulës dhe metodës së përcaktuar në
dokumentat e tenderit.
Referuar dokumentave të tenderit, rezulton se kriteri “Përvoja për punë të ngjashme të
konsulentit” vlerësohet nga 0-10 pikë dhe kriteri “Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar”
vlerësohet nga 0-30 pikë, “Metodologjia e propozuar” vlerësohet nga 20-50 pikë.
III.3.8. Lidhur me sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se vlerësimi i propozimit
teknik të çdo operatori ekonomik në fazën e dytë të procedurës së prokurimit i nënshtrohet
procesit të pikëzimit në lidhje me disa elementë si: përvoja e konsulentit; cilësia e metodologjisë
së propozuar; kualifikimet e stafit kryesor të propozuar; transferimi i njohurive nëse kërkohet.
Sasia dhe fletët e materialit të dorëzuar jo detyrimisht lidhen dhe me cilësinë e propozimit teknik,
përfshirë këtu metodologjinë, përvojën, kualifikimet e stafit kryesor apo kërkesa të tjera të
përcaktuara nga AK. Një ofertues mund të penalizohet (për shërbime konsulence apo procedura të
zakonshme) për paraqitje të mangët të dokumentacionit dhe kur ky dokumentacion nuk tregon
përmbushjen e kërkesave për kualifikim apo vlerësim, por në asnjë mënyrë nuk mund të shërbejë
si tregues në rastet kur ofertuesi i ka plotësuar kërkesat për kualifkim/vlerësim.
Mënyra e vlerësimit e përcaktuar për procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence” është e tillë
që secili anëtar i KVO jep vlerësimin e tij individual në lidhje me elementët e sipërcituar të
përcaktuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, vlerësim ky që është i ndryshëm për anëtarë
të ndryshëm komisioni, pasi mbetet në gjykimin e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave
vlerësimi me pikë brenda diapazonit të pikëve të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Ashtu siç sqaron edhe autoriteti kontraktor, vlerësimi mbështetet në cilësinë e metodologjisë së
paraqitur nga operatori ekonomik për arritjen e qëllimit si edhe në eksperiencën dhe kualifikimet
e stafit kryesor për shërbimet e kërkuara. Gjithashtu autoriteti kontraktor informon se operatori
“SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” është një kompani me eksperiencë pune 50 vjeçare në fushën
e projektimit dhe të ofrimit të shërbimeve të konsulencës me vlerë të lartë inxhinierike sidomos
për autostradat.
III.3.9. Autoriteti kontraktor ka përfshirë në vlerësim specialistë të fushës të cilët kanë vlerësuar
individualisht kontratat e ngjashme, cilësinë e metodologjisë së propozuar dhe kualifikimet e
stafit kryesor të propozuar për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës.
III.3.10. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vlerësimi i bërë nga Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave është kryer individualisht për secilin ofertues, në përputhje me
legjislacionin e prokurimit publik. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor, si dhe bazuar në
pikën “II.4”, ku është bërë renditja/listimi për secilin pjesëmarrës mbi bazën e elementëve të
përcaktuar në dokumentat e tenderit, të nevojshëm për vlerësimin e ofertuesve, vlerësim ky i
balancuar midis anëtarëve të komisionit, rezulton një diferencë pikësh midis operatorit ekonomik
“Consulting Engineering Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 &
Iliriada P.K.S.” sh.p.k. dhe operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”, si pasojë e
vlerësimit me pikë më të larta të një oferte, e cila është konsideruar më cilësore përsa i përket
përvojës së mëparshme, metodologjisë së ofruar dhe stafit për përvojën internacionale dhe
kualifikimet e tij, bazuar në dokumentacionin e përmendur më sipër të depozituar nga operatori
ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”.
Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i ankimuesit nuk
qëndron.
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III.4. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering
Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. se
operatori ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” është në konflikt interesi, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, është përcaktuar Shtojca 6 “Deklaratë mbi Konfliktin e
interesave”, shtojcë kjo e detyrueshme për t’u plotësuar nga operatorët ekonomikë të interesuar
për një procedurë prokurimi.
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea
S.P.A.” rezulton se është paraqitur shtojca nr. 6 e firmosur dhe vulosur nga ky operator, nëpërmjet
të cilës deklarohet se operatori ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” nuk është në
kushtet e konfliktit të interesit, referuar përcaktimit të bërë në këtë shtojcë, bazuar dhe në
legjislacionin përkatës.
Në këtë deklaratë janë të përcaktuar rastet kur ekziston konflikti i interesit, i cili duhet të bëhet i
ditur dhe të deklarohet nga operatori ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Rasti i qenies brenda një kompanie tjetër nuk evidentohet të përbëjë rast konflikti interesi, që
mund të ndikojë në këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering
Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. se
operatori ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.” nuk ka paraqitur kontrata për punë të
ngjashme, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, autoriteti kontraktor ka përcaktuar
kriterin: “Ofertuesit duhet të kenë realizuar kontrata shërbimi të ngjashme me objektin që
prokurohet, me vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet,
dhe që jane realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit. Kjo të vërtetohet me dëshmi, certifikata
dhe dokumente për realizimin e saj”.
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “SPEA Ingegneria
Europea S.P.A.”, rezulton se janë paraqitur Vërtetime për kryerje punimesh lëshuar nga
punëdhënësi si edhe disa Formularë, në të cilat evidentohet informacioni dhe të dhëna në lidhje
me punët e mëparshme të kryera si: përshkrimi i shërbimeve të kryera, stafi përgjegjës, vlera
financiare, afatet kohore etj.
III.5.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
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III.5.4. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
Në rastin konkret, nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, rezulton se nga autoriteti kontraktor
nuk është përcaktuar apo vendosur ndonjë kërkesë në lidhje me paraqitjen e kontratave të
ngjashme apo faturave tatimore, por është kërkuar që eksperiencat e mëparshme të vërtetohen me
njërën nga format si dëshmi, çertifikata dhe dokumente për realizimin e saj.
III.5.5. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “SPEA Ingegneria
Europea S.P.A.”, rezulton se është paraqitur dokumentacion referuar kritereve të përcaktuara nga
autoriteti kontraktor, për të vërtetuar eksperiencën e tij në lidhje me shërbimet e mëparshme të
ngjashme të kryer prej tij.
Në rastin konkret, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e ofertave mbi bazën e kritereve të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, duke përjashtuar këtu vlerësimin mbi dokumenta shtesë të
pakërkuara nga autoriteti kontraktor.
Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “SPEA Ingegneria Europea
S.P.A.” në këtë procedurë prokurimi, plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor t ë përcaktuara
në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5.6. Akoma më tej, në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se operatori
ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”nuk ka paraqitur kontrata të ngjashme, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.5.6.1. Në datën 18.02.2015 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting Engineering Center
(CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada P.K.S.” sh.p.k. është njohur
me klasifikimin përfundimtar të operatorëve ekonomikë për fazën e parë të kësaj procedure
prokurimi, në lidhje me dokumentacionin ligjor, teknik e profesional dhe ekonomiko financiar, si
edhe me kualifikimin e operatorit ekonomik “SPEA Ingegneria Europea S.P.A.”.
III.5.6.2. Referuar nenit 63, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, në të cilin përcaktohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i
paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e
punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji”, operatori ekonomik ankimues duhej të ishte ankuar në lidhje me
klasifikimin e ofertave brenda afatit kohor të përcaktuar si më sipër, nisur nga data 18.02.2015,
datë në të cilën është vënë në dijeni në lidhje me renditjen e operatorëve ekonomikë dhe
klasifikimin/skualifikimin e tyre në lidhje me dokumentacionin ligjor, ekonomiko financiar,
tekniko profesional të paraqitur në fazën e parë të procedurës së prokurimit.
Për rrjedhojë, nëse ankimuesi do të kishte pretendime në lidhje me vlerësimin e dokumentacionit
të paraqitur në fazën e parë nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës (në rastin konkret pretendim
për mungesë fizike dokumentacioni), atëherë operatori ekonomik ankimues duhet të ezauronte
shkallët e ankimimit fillimisht pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të
Prokurimit Publik mbështetur në nenin 63 të ligjit të sipërcituar.
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Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Consulting
Engineering Center (CEC)” sh.p.k. & “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. & “47EK79 & Iliriada
P.K.S.” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Shërbim Konsulence” me objekt: “Studim –
Projektim zgjerimi i Superstradës Tiranë – Durrës”, me fond limit 252.052.500 lekë (pa
TVSH), publikuar në datën 04.12.2014, nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 842 Protokolli,
Datë 08.05.2015
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