VENDIM
K.P.P. 559/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Enkeleda Bega

Nënkryetar

Vilma Zhupaj

Anëtar

Lindita Skeja

Anëtar

Merita Zeqaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 28.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “B-93” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-62579-04-14-2018, me objekt:
“Sistemim Asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)”, me fond
limit 15 401 636 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 18.05.2018, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Roskovec.

Ankimues:

“B-93” sh.p.k
L. “8 Shkurti”, Rr. “Andon Doro”, Fier

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Roskovec
Qender, Roskovec

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
dhe 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, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.04.2018 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr. Ref-62579-04-14-2018, me objekt:
“Sistemim Asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)”, me fond limit 15 401 636 lekë pa
tvsh, zhvilluar nё datёn 18.05.2018, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Roskovec.
II.2. Në datën 25.05.2018 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë:
1. “Sark” sh.p.k
2. “B-93” sh.p.k
3. “Aluera” sh.p.k

11.947.680 lekë, skualifikuar
13.688.900 lekë, skualifikuar
15.176.140 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “B-93” sh.p.k rezulton i skualifikuar me argumentin:
“Mungojne:
1.Mini autobetoriere kantier 3.5m2 cope 1 (nje) e paraqitur me targe AA069HS eshte
Autobetoniere.
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2.Ka detyrime te meparshme kundrejt Bashkise Roskovec si : gjoba, debi te ndryshme, moszbatim
ne kohe dhe sipas kushteve perkatese te kontratave te meparshme, te dokumentuara me njoftime,
procesverbale etj, do te perbejne kusht per s’kualifikim te operatorit/operatoreve ekonomik
perkates.”
II.3. Në datën 28.05.2018 operatori ekonomik “B-93” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit. Konkretisht
pretendohet:
“[...] Po argumentojmë më poshtë pse vendimi i KVO-së së Bashkisë Roskovec është i padrejtë:
1. Mungojnë mini autobetorniere kantier 3.5m2 cope 1 (nje) e paraqitur me targe AA069HS,
eshte Autobetoniere.
Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit janë kërkuar të paraqiten: “Mini
autobetoniere kantier 3.5 m2, copë 1 (një)”.
Për përmbushjen e këtij kriteri shoqëria jonë ka ngarkuar në tender kontratën e qerasë për subjektin
Beton Vlora me nr.rep 3881 dhe kol 1689. Në përbërje të kontratës është mjeti autobetoniere me
targë AA069HS. Nëse shikojmë lejen e qarkullimit të mjetit do të vërejmë se kjo është një
miniautobetoniere, pasi e ka kapacitetin mbajtës 11870 kg. Duke e konvertuar në volum (ku pesha
specifike mesatare e betonit llogaritet 2400 kg/m3), kapaciteti është afërsisht 4.9 m3. Një
autobetoniere me këtë volum mbajtës është në fakt mini autobetoniere, pasi autobetonieret normale
janë me kapacitet 8,10,12 m3.
Pra kriteri juaj i paraqitjes së një miniautobetoniere është i përmbushur nga ana jonë në dokumentat
e paraqitura të tenderit.
2. Operatori ekonomik “B-93” sh.p.k ka detyrime te meparshme kundrejt Bashkise Roskovec si:
gjoba, debi te ndryshme, moszbatim ne kohe dhe sipas kushteve perkatese te kontratave te
meparshme, te dokumentuara me njoftime, procesverbale etj, do te perbejne kusht per
s’kualifikim te operatorit/operatoreve ekonomikë perkates.
Për argmentimin e kësaj pike ka një korrespondencë të vazhduar midis jush dhe shoqërisë sonë
me shkresat nr.2045 prot., datë 06.05.2018 “Njoftim për shlyerje detyrimi”, shkresave tona nr.27
prot., datë 11.05.2018 dhe nr.34 prot., datë 24.05.2018. Detyrimet e përmendura nga ju përfshihen
dhe rregullohen me shumën e garancisë së difekteve që ju keni garanci të bllokuar, deri në
përfundimin e garancisë së difekteve të objektit “Rikonstruksion i rrugës Kolanjaket, Roskovec”,
duke qenë se veprimet financiare për këtë objekt janë të pambyllura.
Gjithashtu në shkresën me nr. 34 prot., datë 24.05.2018, ju kemi kërkuar të na vini në dispozicion
formularët për arkëtim me kodet e degës së kryerjes së pagesave, që ju e keni detyrim ligjor, në
mënyrë që të procedojmë me kryerjen e pagesës.
Bashkia Rokovec, duke qenë institucion i cili operon nëpërmjet thesarit, duhet të na kishit pajisur
me formatin e detyrimit tonë, ku të specifikoheshin kodi i institucionit dhe numri i llogarisë ku do
të derdhej kjo shumë. Në momentin që neve do të na vihen në dispozicion faturat e arkëtimit, që
deri më sot nuk na janë vënë, ne jemi të gatshëm të kryejmë pagesat. Për këtë arsye ju nuk mund
ta përdorni si kriter skualifikimi për shoqërinë tonë nga procedurat që ju zhvilloni, pasi cënon
konkurrencën e lirë.”
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II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 2319/2 prot., datë 05.06.2018 me objekt: “Dërgohet vendimi i
Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave”, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit si
vijon:
“ Arsyet e skualifikimit:
1. KVO ka vendosur:
Mungojnë mini autobetoriere kantier 3.5m2 cope 1 (nje) e paraqitur me targe AA069HS eshte
Autobetoniere
Kundërshtohet nga operatori ekonomik:
Sipas lejes së qarkullimit ky mjet është një miniautobetoniere, pasi e ka kapacitetin mbajtës 11870
kg, i cili konvertuar është përafërsisht 4.9 m3. Një autobetoniere me këtë volum mbajtës është në
fakt miniautobetoniere, pasi autobetonieret normale janë me kapacitet 8,10,12 m3(sipas ankesës
bashkëngjitur).
Argumenti juaj si më sipër, nuk është marrë në konsideratë, pasi shoqëria juaj ka ngarkuar në
tender kontratën e qerasë për subjektin Beton Vlora me nr.Rep 3881 dhe Kol.1689, në përbërje të
kësaj kontrate është mjeti autobetoniere me targë AA069 HS. Ju nuk plotësoni kriterin e vendosur
në DST për mjetin mini autobetoniere kantieri 3.5 m2.
2. KVO ka vendosur:
Operatori ekonomik ka detyrime te meparshme kundrejt Bashkise Roskovec si: gjoba, debi te
ndryshme, moszbatim ne kohe dhe sipas kushteve perkatese te kontratave te meparshme, te
dokumentuara me njoftime, procesverbale etj, do te perbejne kusht per skualifikim te
operatorit/operatoreve ekonomik perkates.
Kundërshtohet nga operatori ekonomik:
Ka një korrespondencë të vazhduar midis jush dhe shoqërisë sonë me shkresat nr.2045 prot., datë
06.05.2018 “Njoftim për shlyerje detyrimi”, shkresave tona nr.27 prot., datë 11.05.2018 dhe nr.34
prot., datë 24.05.2018, ku kemi kërkuar të na vini në dispozicion formularët për arkëtim...(sipas
ankesës bashkëngjitur).
Argumentimi juaj si më sipër nuk është marrë në konsideratë pasi shkresa e parë që ju njofton për
debitë kundrejt bashkisë, është nisur në adresën tuaj në datën 21.08.2017 (referuar librit të
dorëzimit në postë) dhe ju është paraqitur procesverbali i gjobës me nr. 2929 prot., datë
18.08.2017, ndërsa shkresa me nr. 2045 prot., datë 06.05.2018 është rinjoftim nga ana e Bashkisë
Roskovec. Deri në datën 18.05.2018, afati përfundimtar për dorëzimin e ofertës, nuk është bërë
shlyerja e detyrimit dhe shoqëria “B-93” sh.p.k rezulton se ka detyrime të mëparshme kundrejt
Bashkisë Roskovec si: gjoba, debi të ndryshme, moszbatim në kohë dhe sipas kushteve përkatëse
të kontratave të mëparshme, të dokumentuara me njoftime, procesverbale etj, e cila përbën kusht
për skualifikim të operatorit ekonomik.”
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II.5. Në datën 08.06.2018 operatori ekonomik “B-93” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
Gjithashtu lidhur me pikën e parë të ankesës, operatori ekonomik “B-93” sh.p.k ka shtuar se:
“Duam të theksojmë gjithashtu se përcaktimi i kapacitetit nga ana e njësisë së prokurimit për
miniautobetonieren 3.5 m2 është i pavlefshmë (nul), pasi autobetonieret përcaktohen sipas volumit
dhe jo sipas sipërfaqes, kapaciteti duhej të ishte në m3. Duke qënë se miniautobetonierja nuk matet
me sipërfaqe por me volum, ne e kemi të pamundur të konvertojmë 3.5 m2 e kërkuar nga njësia e
prokurimit në m3 që duhet të jetë kapaciteti i mini autobetonieres.”
Lidhur me pikën e dytë të ankesës, operatori ekonomik ankimues ka shtuar se:
“Bashkia Roskovec na ka vënë në dispozicion për herë të parë, në datën 29.05.2018, faturat për
arkëtim, përkatësisht: fatura nr 1542, datë 29.05.2018 dhe faturat nr. 1545, datë 29.05.2018.
Shoqëria jonë, pasi ka marrë faturat për arkëtim me kodet përkatëse të thesarit, ku duhej të kryhej
pagesa, ka shkyer detyrimet ndaj Bashkisë Roskovec me datë 08.06.2018, duke mos pasur kështu
asnjë detyrim ndaj këtij institucioni (Bashkëlidhur mandat pagesa).”
II.6. Në datën 19.06.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1079/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 2562 prot., datë 19.06.2018, me objekt: “Dërgohet informacion
për procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Jagovinë (vazhdim)”,
bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “B-93” sh.p.k se: “Mini
autobetoriere kantier 3.5m2 cope 1 (nje) e paraqitur me targe AA069HS eshte Autobetoniere”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 12 « Kriteret e vecanta të kualifikimit », “Kapaciteti teknik », pikat 3, nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri kualifikues si më poshtë:
“Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, ofertuesi duhet të dorëzojë:
Disponimi i mjeteve te meposhtme:
1. Fabrike asfalto betoni ne Pronesi / kontrate noteriale qeraje / kontrate noteriale furnizimi
venndodhja e te ciles te jete jo me larg se 50 km nga objekti dhe e pajisur me leje mjedisore III.1B.
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Lloji i Mjeteve

Njesia/Sasia

Kamion mbi 16 T
Fadrom

3 (kater)
1 (nje)

Eskavator me goma

1 (nje)

Asfaltoshtuese

1 (nje)

Greider

1 (nje)

Mini autobetoriere kantier 3.5m2

1 (nje)

Autobot uje

1 (nje)

Rula

2 (dy)

-Makinerite dhe pajisjet te jene ne pronesi ose me qera.
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin
e mjetit leje qarkullimi, foto mjeti , leje transporti, certifikate e kontrollit teknik, siguracion mjeti,
taska te paguara.
Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duhet te paraqesin nje deklarate mbi
disponimin e makinerive sipas shtojces 9 dhe leje qarkullimi per ato mjet qe sipas ligjit perkates
pajisjet me leje te tilla nga organi kompetent.
Per mjetet dhe paisjet e tjera qe nuk pajisen me leje qarkullimi, ofertuesi duhet te paraqese
kontrate noteriale te blerjes ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.
Per mjetet me qera, te paraqitet kontrata e qeramarrjes me afat vlefshmerie brenda afatit te
ekzekutimit te kesaj kontrate”.
III.1.2. Shtojca 10 “Mbi disponimin e makinerive” e dokumentave të tenderit, është shtojcë që
duhet plotësuar nga operatori ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, nëpërmjet të cilit
subjekti deklaron se zotëron mjetet, pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar
kontratën me objekt [...] si dhe autorizohet autoriteti kontraktor të verifikojë informacionin e dhënë
në këtë tabelë.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të shoqërisë “B-93” sh.p.k, konstatohet se për
përmbushjen e kriterit si më sipër cituar, kjo shoqëri ka paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratë sipas shtojcës 10 të dokumentave të tenderit “Mbi disponimin e makinerive”, ku
deklarohet se nga ana e shoqërisë “B-93” sh.p.k zotërohet miniautobetoniere me targë AA 069
HS, marrë me qera.
2. Kontratë qeraje për makineri, nr.rep 3881, nr.Kol.1689, lidhur në datën 07.09.2016 ndërmjet
qiradhënësit (shoqëria) “Beton Vlora” sh.p.k dhe qeramarrësit (shoqëria) “B-93” sh.p.k për
marrjen me qera me kohë të plotë, e llogaritur kjo në bazë të orëve të punës të makinerisë, […]
autobetoniere me targë AA 069 HS. Afati i lëshimit me qera i përket një periudhe prej 2 vjetësh,
e cila fillon me datën e nënshkrimit të kontratës. Kjo kontratë është shoqëruar me dokumentacionin
e mjetit me targë AA 069 HS si më poshtë vijon:
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Certifikata e pronësisë së mjetit në emër të shoqërisë “Beton Vlora 2013” sh.p.k.
Leje qarkullimi, lëshuar për shoqërisë “Beton Vlora 2013” sh.p.k.
Certifikatë e kontrollit teknik të mjetit
Sigurimi i detyrueshëm i mjetit me targë AA 069 HS
Taksa vjetore.
Certifikatë “Për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet”, lëshuar nga Bashkia
Vlorë për kamionin me targë AA 069HS, në përdorim të personit juridik “Beton Vlora
2013” sh.p.k, e vlefshme deri më datën 18.01.2019.
Fotografi të mjetit me targë AA 069 HS.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma "b", të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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
b. aftësia teknike: operatorët ekonomike vertetojne se zoterojne 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 [....].
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se është
detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor plotësimin e kapaciteteve të kërkuara në dokumentat e tenderit,
pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të
papranueshme. 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 respekt të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë,
kapacitetet e konsideruara të nevojshme nga autoriteti kontraktor, për të zbatuar kontratën objekt
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prokurimi. KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është operatori
ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër,
është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoritetit kontraktor,
në dokumentat e procedurës së prokurimit me Nr. Ref-62579-04-14-2018, me objekt: “Sistemim
Asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)”, me fond limit 15 401 636 lekë pa tvsh, është
vendosur kushti që operatori ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit duhet të vërtetojë
se disponon kapacitetin teknik “Mini autobetoriere kantier 3.5m2”. Në rastin konkret rezulton se
operatori ekonomik “B-93” sh.p.k, në përmbushje të kërkesës së sipërcituar të autoritetit
konteraktor, ka paraqitur deklaratën përkatëse mbi disponimin e makinerive, në të cilën kjo shoqëri
deklaron se ka marrë me qera miniautobetonieren me targë AA 069 HS si dhe ka paraqitur
kontratën e qirasë, lidhur në datën 07.09.2016 ndërmjet qiradhënësit shoqëria “Beton Vlora”
sh.p.k dhe qeramarrësit shoqëria “B-93” sh.p.k për marrjen me qera me kohë të plotë, e llogaritur
kjo në bazë të orëve të punës të makinerive, shoqëruar me certifikatën e pronësisë së mjetit në
emër të shoqërisë “Beton Vlora 2013” sh.p.k, lejen e qarkullimit, certifikatën e kontrollit teknik të
mjetit, siguracioni e detyrueshëm të mjetit me targë AA 069 HS, taksën vjetore të tij, certifikatën
“Për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet”, lëshuar nga Bashkia Vlorë për kamionin
me targë AA 069HS, në përdorim të personit juridik “Beton Vlora 2013” sh.p.k, e vlefshme deri
më datën 18.01.2019 si dhe fotografi të mjetit me targë AA 069 HS.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se, mjeti i transportit me targë AA 069
HS (me qera), i deklaruar nga operatori ekonomik si miniautobetoniere, për të cilën ka paraqitur
edhe dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të dokumentave të tenderit, nuk plotëson
kapacitetin e kërkuar nga autoriteti kontraktor për miniautobetoniere. Sipas certifikatës së
kontrollit teknik të mjetit rezulton se tipi i mjetit rrugor me targë AA 069 HS është kamion mbi 18
ton, ndërsa sipas dokumentit “Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve
motorrike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta”, rezulton se kapaciteti mbartës i këtij automjeti
është 26000.
Sqarojmë se, bazuar edhe në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative
i RSH”, barra e provës për të vërtetuar plotësimin e kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor,
bie mbi operatorin ekonomik, i cili në rastin konkret ka dështuar ta vërtetojë atë.
Sa më sipër, referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “B-93” sh.p.k., ku
qartësisht verifikohen të dhënat e mjetit dhe konkretisht edhe kapaciteti i mjetit, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se ky operator nuk përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor, pasi është në tejkalim të kapacitetit të kërkuar në dokumentat e tenderit.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, në rast se ankimuesi do të kishte pretendime në
lidhje me këtë kërkëse, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në
lidhje me pretendimet e tij parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP, ku parashikohet se: “Në rastin
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e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit
kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të
Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon
vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe
nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit
përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në
përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, në rast se operatori ekonomik ankimues, do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin
e kërkesave për kualifikim, ai mund të paraqiste kërkesë për sqarime pranë autoritetit kontraktor
deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave të parashikuar nga neni 42 i LPP-së, ku parashikohet
se:“[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga
çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori
ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të
gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është
operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.
Sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik “B-93” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit
kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomikë ankimues “B-93” shpk
mbi skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe gjendja e tij faktike
juridike pas arsyetimit të K.P.P mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera
të ankimuesit në fjalë nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë
nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ

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
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Vendos
1.

Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “B-93” sh.p.k për procedurën
e prokurimit me Nr. Ref-62579-04-14-2018, me objekt: “Sistemim Asfaltim i rruges se
fshatit Jagodine (vazhdim)”, me fond limit 15 401 636 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
18.05.2018, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Roskovec.

2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1079 Protokolli,
Datë 08.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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