REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.116/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO ne lidhje me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Megatek” sh.a, nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-19136-12-102015, me objekt “Blerje Matësa Uji për Nevojat e UKT sh.a”,
me fond limit 30,579,234 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datё
04.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanlizime
Tiranë sh.a.
Shfuqizimi i vendimit të KVO, në lidhje me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Novamat” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.

Ankimues:

“Megatek” sh.a
Autostrada Tiranë-Durrës, km.7
“Novamat” sh.p.k
Rruga Pavarësia Autostrada Tiranë-Durrës Km.1

Autoriteti Kontraktor :

Ujësjellës Kanalizime sh.a Tiranë
Rruga “5 Maji”, Pranë Medresesë, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”,
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i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 11.12.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-19136-12-10-2015, me objekt “Blerje Matësa Uji
për Nevojat e UKT sh.a”, me fond limit 30,579,234 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datё 04.01.2016,
nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanlizime Tiranë sh.a.
II.2. Në datën 04.01.2016 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të prokurimit.
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II.3. Në datën 14.01.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave si më poshtë:
-

Vibtis
W.Center
Paera
Megatek
Novamat
R&R Group
Poëer Industries
SI&CO Company
AE Group

pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
26,915,550.00
27,272,727.00
28,454,000.00
29,960,150.00
30,199,000.00
30,409,000.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4 Operatori ekonomik “Megatek” sh.a është vënë në dijëni përmes sistemit të prokurimeve
elektronike lidhur me arsyet e skualifikimit të ofertës së tij si më poshtë:
-

-

-

Certifikata ISO 9001:2008 e prodhuesit Watertech s.p.a është e shoqëruar vetëm me
vërtetim përkthimi nr.1444 rep datë 19.11.2015 dhe theksojmë që Certifikata ISO 9001:2008
e prodhuesit Watertech s.p.a është fotokopje e panoterizuare cila bie ndesh me DST , pasi në
DST kërkohet: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të
tyre”. Theksojmë që aktet noteriale “Vërtetim Përkthimi” dhe “Njësia me Origjinalin” janë
2 akte të ndryshme nga njëra tjetra dhe kanë tarifa të ndryshme pagimi.
Autorizimi i prodhuesit Watertech s.p.a i datës 14.12.2015 është e shoqëruar vetëm me
vërtetim përkthimi nr.1768 rep datë 28.12.2015 dhe theksojmë që Autorizimi i prodhuesit
Watertech s.p.a është fotokopje e panoterizuar e cila bie ndesh me DST pasi në DST
kërkohet “Të gjitha dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre”.
Theksojmë që aktet noteriale “Vërtetim Përkthimi” dhe “Njësia me Origjinalin” janë dy
akte të ndryshme nga njëra tjetra dhe kanë tarifa të ndryshme pagimi.
Operatori Megatek sh.a ka paraqitur bilance me një aktivitet jo të qëndrueshëm me humbje
të cilat janë në kundërshtim me DST pika 2.2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar në të
cilën sanksionohet se “Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të
qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012,2013 dhe 2014).

II.5. Në datën 16.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Megatek” sh.a., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, me anë të së cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të tij në këtë procedurë
prokurimi.
II.5.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Megatek” sh.a.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Për sa i përket dy arsyeve të para të skualifikimit (pika a dhe b) ju bëjmë me dije se
dokumentat e paraqitura janë të njehsuara me origjinalin dhe noterizimi i tyre është bërë në
përputhje me rregullat që përcakton ligji Nr. 7829 datë 01.06.1994, i ndryshuar. Ky ligj në
nenin 65 “Kryerja dhe vërtetimi i përkthimeve” ku parashtron se “.....përkthimi i një
dokumenti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe dhe anasjelltas bëhet nga vetë noteri dhe
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-

-

-

kur nuk e di gjuhën bëhet nga një përkthyes i njohur nga noteri sipas ligjit.Përkthimi
shkruhet në fund ose përbri dokumentit dhe nënshkruhet përkatësisht nga noteri ose
përkthyesi....”, dhe në dokumentet që ne kemi paraqitur përkthyesi është vetë noteri dhe
rrjedhimisht ai noterizon dokumentin dhe përkthimin e tij njëkohësisht.
Gjithashtu në aktet e lëshuara nga noterja nr.1444rep datë 28.12.2015 dhe nr. 1768 rep
datë 28.12.2015 citohet qartë se “ vërtetohet se dokumenti i mësipërm u përkthye nga unë
noterja ....nga gjuha angleze në gjyhën shqipe sipas origjinalit duke e vërtetuar atë.Pra në
këtë rast vërtetimi i Përkthimit vërteton se dokumenti është njehsuar me origjinalin dhe i
përkthyer njëkohësisht.
Përsa i përket arsyes së tretë të skualifikimit (pika c) operatori ekonomik Megatek sh.a bën
me dije se ka paraqitur bilancet e tre viteve të fundit të nënshkruar dhe autorizuar nga
autoritetet përkatëse. Për kualifikimin e operatorit ekonomik Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 i
ndryshuar “Për prokurimin Publik” në nenin 46 pika c) thekson se “....kapaciteti financiar
i operatorit ekonomik vërtetohet me anë të paraqitjes së deklaratave bankare ose
...paraqitjes së bilanceve finaciare ose pjesëve të shkëputura nga bilancet e tij” pa
përcaktuar kritere të performancës financiare. Gjithashtu Vendimi Nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në nenin 27 pika a) përcakton si kriter të
vetëm paraqitjen e kopjeve të një ose më shumë bilanceve të çertifikuara nga autoritetet
përkatëse pa specifikuar kritere financiare. Si kriter i vetëm kualifikues është elementi i
xhiros vjetore ku në nenin 27 pika 5 shkronja b) të vendimit kërkohet si kriter financiar
kapaciteti i xhiros së operatorit ekonomik. Megatek sh.a jo vetëm plotëson kriterin e xhiros
por ka mbikapacitet për të plotësuar vlerën e tenderuar.
Për sa i përket arsyes së katërt të skualifikimit (pika d) se furnizimet e paraqitura nga
operatori ekonomik nuk janë të ngjashme me objketin e prokurimit, në faturën e paraqitur
është specifikuar produkti Matës Uji i cili është i çertifikuar sipas Standarteve Europiane që
përdoren për ujin e pijshëm (në përputhje me MID).

II.6. Në datën 26.01.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 939/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a., duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.7. Në datën 03.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Megatek” sh.a., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese të paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.8. Operatori ekonomik “Novamat” sh.p.k është është vënë në dijëni përmes sistemit të
prokurimeve elektronike lidhur me arsyet e skualifikimit të ofertës së tij si më poshtë:
-

-

Çertifikata ISO e Prodhuesit 9001-2008 Meters është e shoqëruar vetëm me vërtetim
përkthimi nr. 11544 rep datë 30.12.2015 dhe thekosjmë se Çertifikata ISO 9001:2008 e
prodhuesit Meters është fotokopje e panoterizuar e cila bie ndesh me DST pasi në të
kërkohet “Të gjitha dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre”.
Theksojmë që aktet noteriale “Vërtetim Përkthimi” dhe Njësia me origjinali” janë 2 akte të
ndryshme nga njëra tjetra dhe kanë tarifa të ndryshme pagimi.
Vërtetimi i përkthimit për Autorizimin e Prodhuesit është vetëm me vulë të noteres dhe pa
nënshkrimin e noteres dhe e parregjistruar me nr. Rep e cila bie në kundërshtim me DST
pika 3 paragrafi 2 “ Kriteret e Përrgjithshme të Kualifikimit”në të cilin sanksionohet “
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-

-

-

-

-

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet
të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Bilanci dhe raporti i auditimit të vitit 2014 i paraqitur nga ana e operatorit Novamat sh.p.k
janë noterizim njësia me origjinalin duke u mbështetur mbi një kopje të noterizuar ku është
lehtësisht e dallueshme që në vërtetimin e njësimit me origjinalin është përdorur dokument
fotokopje dhe jo dokumenti origjinal pasi në bilanc dhe në raportin e auditimit të vitit 2014
ekzistojnë vula të tjera noteriale kopje.
Faturat e TVSH të paraqitura nga ana e operatorit “Novamat” sh.p.k janë noterizim njësia
me origjinalin duke u mbështetur mbi një kopje të noterizuar ku është lehtësisht e
dallueshme që në vërtetimin e njësimit me origjinalin është përdorur dokument fotokopje
dhe jo dokumenti origjinal pasi në Faturat e TVSH nr.212,209,206,196,193,117 ekzistojnë
vula të tjera noteriale kopje.
Autorizimi i Prodhuesit i paraqitur nga OE Novamat sh.p.k është për tenderin me
nr.Referencë 18766, kurse tenderi në të cilën kjo shoqëri konkuron si operator ekonomik
është me nr.Reference 19136.
Objekti i veprimtarisë së OE Novamat sh.p.k i pasqyruar në gjendjen aktuale të ekstraktit të
shoqërisë nuk është i njejtë me objektin e prokurimit e cila bie në kundërshtim me kriterin e
vendosur në DST pika 2.1.1 në të cilin sanksionohet “Objketi i prokurimit duhet të jetë i
pasqyruar në ekstraktin e gjendjes aktuale të shoqërisë, lëshuar nga QKR, në objektin e
veprimtarisë së operatorit ekonomik .
Furnizimet e paraqitura nga operatori ekonomik nuk janë të ngjashme me objektin e
prokurimit.

II.9. Në datën 20.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Novamat” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.9.1. Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Novamat” sh.p.k
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

-

-

-

Çertifikata ISO e prodhuesit 9001-2008 është e përkthyer, kemi edhe vërtetimin e përkthimit
me nr.rep 11544 dhe është e noterizuar me nr.11531 rep në këto dokumenta gjendet edhe
vula e noteres.Tek nr.prot 11531 rep është përfshirë dhe Autorizimi dhe Çertifikata ISO që
janë kopje e noterizuar.Vërtetimi i firmës është i noterizuar dhe te ky vërtetim mund të
shikohet shumë qartë vula e noteres.
Mbi pikën e dytë që kopjet e bilancit janë noterizuar më parë ky nuk është shkak skualifikimi
nga tenderi sepse ai është bilanc i kompanisë Novamat sh.p.k të përdorur më parë në
tendera dhe ky bilanc është vërtetuar nga noteria që është i njëjtë me origjinalin (duket
qartë vula e njomë) cka do të thotë se një dokument i tillë është i ligjshëm.
Arsyetimi në lidhje me Faturat e TVSH është i njëjtë me pikën e dytë . Kjo do të thotë që këto
fatura janë kaluar dy herë nga noteria që do të thotë janë edhe më të vërtetuara dhe të
besuara.
Në lidhje me numrin e referencës të tenderit në Autorizimin e Prodhuesit sqarojmë se në
datën 09.12.2015 është shpallur në APP tenderi me të njëjtin objekt prokurimi dhe me të
njëjtin fond limit “Blerje matësa uji për nevojat e UKT sh.a” me referencë REF-18766 i cili
më pas është anulluar dhe është shpallur përsëri në dt 10.12.2015. Sapo tenderi u shpall në
5

-

-

dt 09.12.2015 ne menjëherë kontaktuam prodhuesin dhe morrëm Autorizimin. Duke qenë se
objketi i prokurimit dhe dosja e tenderit ka qenë identike ne nuk biem dakord që të
skualifikohemi vetëm për referencën e tenderit. Prodhuesi na ka autorizuar ne për objktin e
prokurimit si dhe duke u bazuar në specifikimet e kërkuara nga ju.
Në lidhje me objektin e veprimtarisë duke pasur parasysh se Ekstrakti i lëshuar nga QKR
bazohet mbi Statuutin dhe Aktin e Themelimit të kompanisë dhe përpilohet mbi objektin e
veprimtarisë së shënuar në Statut dhe duke qenë se formati i Ekstraktit të lëshuar nga QKR
nuk ka mundësi të shkruhet i gjithë objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik ne
bashkëngjitur po ju dërgojmë një kopje të statutit të kompanisë ku shihet qartë që objekti i
prokurimit është i përfshirë në objektin e veprimtarisë të kompanisë sonë.
Duke u bazuar që furnizimet duhet të jenë të natyrës së ngjashme dhe jo furnizime të njëjta
me objketin e prokurimit ne kemi paraqitur referenca të cilat kanë si qëllim furnizime me
materiale hidraulike dhe mekanike. Në referencat tona shihen qartë që artiikujt e furnizuara
pranë Institucioneve Shtetërore dhe të klientëve privatë janë materiale si Matësa
elektromagnetik, pompa të ndryshme, Valvula etj të cilat janë të natyrës së ngjashme.

II.10. Në datën 26.01.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1029/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Novamat” sh.p.k., duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.11. Në datën 04.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Novamat” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese të paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.12. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se: Certifikata ISO 9001:2008 e prodhuesit Watertech
s.p.a është e shoqëruar vetëm me vërtetim përkthimi nr.1444 rep datë 19.11.2015 dhe theksojmë që
Certifikata ISO 9001:2008 e prodhuesit Watertech s.p.a është fotokopje e panoterizuare cila bie
ndesh me DST , pasi në DST kërkohet: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të
noterizuara të tyre”. Theksojmë që aktet noteriale “Vërtetim Përkthimi” dhe “Njësia me
Origjinalin” janë 2 akte të ndryshme nga njëra tjetra dhe kanë tarifa të ndryshme pagimi si dhe
Autorizimi i prodhuesit Watertech s.p.a i datës 14.12.2015 është e shoqëruar vetëm me vërtetim
përkthimi nr.1768 rep datë 28.12.2015 dhe theksojmë që Autorizimi i Prodhuesit Watertech s.p.a
është fotokopje e panoterizuar e cila bie ndesh me DST pasi në DST kërkohet “Të gjitha
dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre”. Theksojmë që aktet noteriale
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“Vërtetim Përkthimi” dhe “Njësia me Origjinalin” janë dy akte të ndryshme nga njëra tjetra dhe
kanë tarifa të ndryshme pagimi , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.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 e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
III.1.2. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji.
III.1.3. Në shtojcën 8 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” të dokumentave të tenderit të
procedurës objekt ankimimi përcaktohet shprehimisht se: Nëse gjuha e përdorur në procedurë
është shqip, atherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar
në gjuhën shqipe.
III.1.4. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” të dokumentave të tenderit të procedurës
objekt ankimimi pika 2.3.2 “Kapaciteti Teknik” nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
2.3.6

Operatori ekonomik duhet të paraqesë mallin që oferton të çertifikuar sipas standarteve
të BE, të shoqëruar me çertifikatën ISO 9001:2008 të prodhuesit të mallit.
2.3.7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi.
III.1.5. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik
ankimues “Megatek” sh.a në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Formular Autorizim Prodhuesi lëshuar më datë 14.12.2015 nga kompania Watertech në
gjuhën angleze e noterizuar
Formular Autorizim Prodhuesi të përkthyer në gjuhën shqipe nga noteri A.SH e noterizuar.
Veërtetim Përkthimi Nr.1768 Rep e noteres A.SH.
ISO 9001:2008 e prodhuesit Watertech s.p.a në gjuhën italiane e noterizuar.
ISO 9001:2008 e prodhuesit Watertech s.p.a e përkthyer në gjuhën shqipe e noterizuar.
Vërtetim Përkthimi Nr.1449 Rep e noteres A.SH

III.1.6. Ligji Nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për Noterinë” i ndryshuar neni 39 parashikon shprehimisht
se: Noteri ka këto kompetenca: a) redakton aktet noteriale; b) bën njoftimin e kujtesje noteriale ose
të akteve të tjera jashtëgjyqësore; c) legalizon nënshkrimet e shtetasve të vëna në akte të ndryshme;
ç) harton kundërshtimet e kambialeve dhe vërtetimin e mospagimit të çekut; d) vërteton datën e
paraqitjes së dokumenteve në zyrën e noterisë; dh) vërteton qënien e një personi dhe qëndrimin e tij
në një vend të caktuar; e) pranon për ruajtje dokumente të personave fizikë e juridikë në zyrën
noteriale; ë) lëshon kopje, shkurtime e pjesë të akteve të depozituar në zyrën noteriale; f) vërteton
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se kopjet ose shkurtimet e dokumenteve janë të njëjta me origjinalin e paraqitur nga të interesuarit;
g) bën ose vërteton përkthime nga një gjuhë në një tjetër; gj) redakton procesverbale e bën
inventare, duke përshkruar gjendjen e sendeve, sipas kërkesës së shtetasve dhe kur ngarkohen nga
gjykata; h) redakton deklarata e dokumente të kërkuara nga persona të interesuar, si dhe akte e
veprime të tjera, që sipas ligjit duhet të bëhen nga noteri.
Neni 40 parashikon se: Aktet noteriale të hartuara në pajtim me ligjin, kanë fuqinë e akteve
autentike.
Neni 65 parashikon se: Përkthimi i një dokumenti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe dhe
anasjelltas bëhet nga vetë noteri dhe, kur ky nuk e di gjuhën e huaj, bëhet nga një përkthyes i
njohur nga noteri sipas ligjit. Përkthimi shkruhet në fund ose përbri dokumentit dhe nënshkruhet
përkatësisht nga noteri sipas ligjit ose përkthyesi. Nënshkrimi i këtij të fundit vërtetohet nga noteri.
Neni 56 parashikon se: Noteri bën vërtetimin e njësisë së kopjeve ose të shkurtimeve të
dokumenteve me origjinalin, pasi të ketë krahasuar përmbajtjen e tyre. Noteri duhet të përmendë në
vërtetim se nga kush është paraqitur dokumenti, nga i cili është nxjerrë kopja a shkurtimi, nëse këto
janë nxjerrë nga një dokument origjinal apo nga ndonjë kopje tjetër, si dhe shënime nëse këto kanë
pasur korrigjime, shtesa, fshirje a shenja të tjera të veçanta.
III.1.7. Referuar arsyes së skualifikimit, bazës ligjore të sipërcituar si dhe dokumentacionit të
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni konstaton se Formulari Autorizim
Prodhuesi lëshuar nga kompania Watertech s.p.a si dhe Certifikata ISO 9001-2008 e prodhuesit
janë paraqitur në gjuhë të huaj dhe të përkthyera në gjuhën shqipe. Dokumentat janë të përkthyera
nga vetë noteri në përputhje me dispozitat ligjore sa më sipër ku shprehimisht parashikohet se
Përkthimi i një dokumenti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe dhe anasjelltas bëhet nga vetë
noteri dhe, kur ky nuk e di gjuhën e huaj, bëhet nga një përkthyes i njohur nga noteri sipas ligjit.
Përkthimi shkruhet në fund ose përbri dokumentit dhe nënshkruhet përkatësisht nga noteri sipas
ligjit ose përkthyesi. Nënshkrimi i këtij të fundit vërtetohet nga noteri.
Gjithashtu dokumentat janë të shoqëruara me Vërtetim Përkthimi nga ana e noteres cka do të thotë
që konfirmohet përkthimi i tyre nga organi që ligji i njeh shprehimisht të drejtën për përkthim e në
këtë drejtim nuk rezulton asnjë mangësi dhe shkelje të ndonjë akti ligjor apo nënligjor në fuqi.
Gjithashtu Formulari i Autorizimit të Prodhuesit si dhe Certifikata ISO 9001:2008 e Prodhuesit
përmbajnë vulën e noteres në cdo fletë e cila ka kryer njehsimin me origjinalin të dokumentave të
paraqitura nga ankimuesi Megatek sh.a. Në këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik nuk
konstaton asnjë mangësi sa i takon vlefshmërisë së dokumentave të paraqitura nga Megatek sh.a në
këtë procedurë prokurimi dhe i gjen ato konform parashikimeve ligjore sa më sipër.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje 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.
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet
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se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që
përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se: Operatori Megatek sh.a ka paraqitur bilance me një
aktivitet jo të qëndrueshëm me humbje të cilat janë në kundërshtim me DST pika 2.2.2 Kapaciteti
ekonomik dhe financiar në të cilën sanksionohet se “Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet
pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012,2013 dhe 2014), Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.2.1. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.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 e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të
përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për
sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura
nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së
realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë
deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;
III.2.2. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 5 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet shprehimisht:
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse:
dhe/ose
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet; dhe/ose
III.2.3. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” të dokumentave të tenderit të procedurës
objekt ankimimi pika 2.2 “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar:
2.2.2. Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të
fundit (2012,2013,2014). Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë bilancet e tre viteve të fundit të paraqitur pranë autoritetit përkatës, të konfirmuara me
shkresë të vecantë nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti
kontabël i autorizuar.
III.2.4. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Megatek” sh.a në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur dokumentacionin si më
poshtë:
9

-

Shkresë Nr. 5443 Prot datë 1704.2013 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2012,
lëshuar nga an e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.
Shkresë Nr. 5208/1 datë 16.04.2014 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2013, lëshuar
nga an e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.
Shkresë Nr. 6109/1 datë 01.06.2015 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2014, lëshuar
nga ana e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.

III.2.5. Referuar arsyes së skualifikimit të ankimuesit “Megatek” sh.a si dhe nga shqyrtimi i
dokumentacionit sa më sipër të paraqitur nga ankimuesi, Komisioni konstaton se pretendimi i
autoritetit kontraktor për bilance negative të operatorit ekonomik rezulton të jetë i vërtetë.
Konkretisht të dhënat e paraqitura në “Bilancin e Vitit 2014” dëshmojnë për një performancë
negative (me humbje) të ankimuesit. Duke qenë se kërkesa e autoritetit kontraktor në dokumentat e
tenderit është shprehur qartësisht se Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të
qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012,2013,2014) kjo do të të thotë që operatorët ekonomik
kanë qenë në dijeni të kësaj kërkese dhe ishin të ndërgjegjshëm se paraqitja e bilanceve me
performancë negative pra me humbje do të përbënte rrezik potencial për skualifikim.
Gjithashtu referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit në të cilat pranon se janë paraqitur
bilance negative në këtë procedurë prokurimi duke justifikuar këtë me argumentat se “Për
kualifikimin e operatorit ekonomik Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 i ndryshuar “Për prokurimin
Publik” në nenin 46 pika c) thekson se “....kapaciteti financiar i operatorit ekonomik vërtetohet me
anë të paraqitjes së deklaratave bankare ose ...paraqitjes së bilanceve finaciare ose pjesëve të
shkëputura nga bilancet e tij” pa përcaktuar kritere të performancës financiare. Gjithashtu
Vendimi Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në nenin 27
pika a) përcakton si kriter të vetëm paraqitjen e kopjeve të një ose më shumë bilanceve të
çertifikuara nga autoritetet përkatëse pa specifikuar kritere financiare. Si kriter i vetëm kualifikues
është elementi i xhiros vjetore ku në nenin 27 pika 5 shkronja b) të vendimit kërkohet si kriter
financiar kapaciteti i xhiros së operatorit ekonomik. Megatek sh.a jo vetëm plotëson kriterin e
xhiros por ka mbikapacitet për të plotësuar vlerën e tenderuar”, Komisioni gjykon se kriteri për
paraqitjen e bilanceve është i ndarë nga ai i kriterit për xhiron vjetore të operatorëve ekonomikë të
cilat përmbushen me anë të paraqitjes së dokumentave të ndryshëm. Gjithashtu Komisioni gjykon
se megjithse ligji nuk e ka parashikuar në mënyrë taksative se bilancet duhet të jenë pozitive
kërkesa për paraqitjen e bilanceve ka të bëjë drejtpërdrejt me krijimin e bindjes së autoritetit
kontraktor për ecurinë e aktivitetit të operatorëve ekonomikë në kohë, i cili në një farë mënyre
duhet të dëshmojë për qëndrueshmëri financiare, për aktivitet pozitiv në mënyrë që të ofrojë garanci
për realizimin me sukeses të kontratës.
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.
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Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme.
Gjithashtu, Komisioni sqaron se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin pretendime në
lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit kanë patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tyre
parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin 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”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se afatet e ankimit parashikuar nga neni 63 i LPP-së janë
afate prekluzive. Këto afate, duke qenë afate prekluzive (dekadence), nuk mund të pezullohen, të
ndërpriten apo të rivendosen. Komisioni gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të
përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt
ankimimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Novamat” sh.p.k për kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës së tij, në datën 02.03.2016, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik shkresën e protokolluar me tonën me Nr. 148/3 prot., me anë
të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa e bërë në lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë
e Hapur”, me nr. REF-19136-12-10-2015, me objekt “Blerje Matësa Uji për Nevojat e UKT sh.a”,
me fond limit 30,579,234 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datё 04.01.2016, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a.
III.3.1 Duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe Ligji Nr. 8485 datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave
Administrative”, i ndryshuar, KPP do t’i referohet situatave analoge me çështjet gjyqësore për të
cilat parashikohen në nenin 201 “Heqja dorë nga gjykimi dhe nga e drejta e padisë” të Ligjit Nr.
8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës civile” i ndryshuar, ku përcaktohet se:
“Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast gjykata
vendos pushimin e gjykimit [......]”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të
kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në ankimimin e tij, dhe si pasojë mos
shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur
nga operatori ekonomik sjell si rrjedhojë pushimin e procedimit administrativ.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Megatek” sh.a për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-19136-12-10-2015, me objekt “Blerje Matësa Uji për
Nevojat e UKT sh.a”, me fond limit 30,579,234 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datё
04.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a.
2. Pushimin e procedimit administrativ në lidhje me ankesën e praqitur nga operatori ekonomik
“Novamat” sh.p.k për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 132 Protokolli; Datë 03.02.2016,

Nr. 148 Protokolli; Datë 04.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Mendim Kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Juliana Hoxha nuk jam dakord me
pikën 1 të dispozitivit të vendimit, si edhe me pjesën e arsyetimit e tij pargrafi III.7-III.7.5. për sa i
përket ankesës me objekt: Shfuqizimi i vendimit të KVO ne lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Megatek” sh.a, nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-1913612-10-2015, me objekt “Blerje Matësa Uji për Nevojat e UKT sh.a”, me fond limit 30,579,234 lekë
pa TVSH, zhvilluar nё datё 04.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanlizime Tiranë sh.a.
dhe shfuqizimi i vendimit të KVO, në lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Novamat”
sh.p.k në procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyetoj
I. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Megatek” sh.a për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se: “Operatori Megatek sh.a ka paraqitur bilance me
një aktivitet jo të qëndrueshëm me humbje të cilat janë në kundërshtim me DST pika 2.2.2
Kapaciteti ekonomik dhe financiar në të cilën sanksionohet se “Operatori ekonomik duhet të ketë
një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012,2013 dhe 2014),” vërej se:,
I.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” të dokumentave të tenderit të procedurës
objekt ankimimi pika 2.2 “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar:
2.2.2. Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të
fundit (2012,2013,2014). Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë bilancet e tre viteve të fundit të paraqitur pranë autoritetit përkatës, të konfirmuara me
shkresë të vecantë nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me akt ekspertiza e kryer nga Eksperti
kontabël i autorizuar.
I.1.2.Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Megatek” sh.a në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur dokumentacionin si më
poshtë:
- Shkresë Nr. 5443 Prot datë 1704.2013 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2012,
lëshuar nga an e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.
- Shkresë Nr. 5208/1 datë 16.04.2014 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2013, lëshuar
nga an e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.
- Shkresë Nr. 6109/1 datë 01.06.2015 Konfirmim pasqyrash financiare për vitin 2014, lëshuar
nga ana e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj.
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Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.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 e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e financiare:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur
kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj
rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet,
një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet
e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;
Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 5 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet shprehimisht:
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse:
dhe/ose
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet;..”
I.1.3. Gjykoj se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat
e veçanta për kualifikim, si edhe specifikimet teknike duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal
të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik. Në interpretimin teleologjik të nenit 46 pika 1 gërma
“c” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, gjykoj se qëllimi i
normës së mësipërme juridike lidhet me vënien në dispozicion të autoriteteve kontraktore të
mekanizmave ligjor mbi vendosjen e kritereve të veçanta të kualifikimit ( award criteria) me anë të
cilave të vërtetohet se operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e
financiare për të përmbushur kontratën. Strictu sensu ligjëvënësi ka parashikuar edhe mjetet ligjore
(dokumentacionin opsional) që mund të dorëzohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për
realizimin e synimit të normës juridike dhe njëherazi të qëllimit të autoritetit kontraktor si
“...nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare
ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe,
në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të
prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”.
Gjithashtu referuar nenit 27 të VKM 914/2014 konstatoj se në asnjë rast nuk është
parashikuar se paraqitja e bilanceve negative mund të përbëjë arsye për skualifikimin e
ofertës së operatorëve ekonomikë. Konstatoj se kuadri ligjor në fuqi në asnjë rast nuk
parashikon faktin se paraqitja e bilanceve negative mund të përbëjë shkak për skualifikimin e
ofertës së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Akoma më tej,
parashikimi i mësipërm i referohet një akti normativ tashmë të shfuqizuar. Në VKM nr.1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu 3, pika 3 “Informacione të
Veçanta” gërma “b” “Kontratat e mallrave” “Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim
dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses
të kontratës. Nuk lejohet përcaktimi kufijve monetarë skualifikues, që tejkalojnë vlerën limit të
kontratës, që prokurohet. Si rrjedhim, një operator me bilanc ekonomik negativ, për një periudhë
trivjeçare, mund të shërbejë si tregues për paaftësinë e këtij operatori ekonomik për përmbushjen e
kontratës.”
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I.1.4. Gjithashtu, referuar hierarkisë së akteve ligjore, gjykoj se intepretimi i dokumenteve të
procedurës së prokurimit, ( akt administrativ në kuptim të Kodit të Procedurave Administrative)
mund të bëhet vetëm në frymën e ligjit dhe jo anasjelltas. Konstatoj se operatori ekonomik
ankimues ”Megatek” sh.a. ka dorëzuar në zbatim të nenit 46 pika 1 gërma ”c” të LPP-së dhe nenit
27 pika 5 të aktit normativ në zbatim të ligjit VKM 914/2014 dokumentacion të me anë të cilit
vërtetonë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur me sukses kontratën.
I.1.5. Të njëjtin qëndrim, ka mbajtur edhe Gjykata Europiane e Drejtësisë. Inter Allia dhe Mutatis
Mutandis në Çështjen C-218/11 Édukövízig dhe Hochtief Construction GJED ka argumentuar
se “ Niveli minimal i gjendjes ekonomike dhe financiare: GjD-ja konfirmoi se Direktiva e lejonte
autoritetin kontraktues që të kërkonte një nivel minimal të gjendjes ekonomike dhe financiare
(paragrafi 26). GjD-ja gjithashtu vuri në dukje se Direktiva e lejonte autoritetin kontraktues që të
kërkonte nga operatorët ekonomikë që të siguronin dëshmi për atë gjendje përmes paraqitjes së
bilancit të tyre. GjD-ja vërejti më tej se, në përgjithësi, niveli minimal i gjendjes ekonomike dhe
financiare nuk mund të përcaktohet duke iu referuar një bilanci. Prandaj, autoriteti kontraktues
mund t’i referohet një apo më shumë aspekteve të veçanta të bilancit (paragrafët 26-27). GjD-ja
konfirmoi se, në këtë kontekst, Direktiva i linte "një shkallë të drejtë lirie autoriteteve kontraktuese".
Sipas GjD-së, Direktiva "i autorizon shprehimisht autoritetet kontraktuese të zgjedhin referencat
provuese të cilat duhet të paraqiten nga [operatorët ekonomikë] për të dhënë prova të gjendjes së
tyre ekonomike dhe financiare." GjD-ja theksoi se liria në dispozicion të autoriteteve kontraktuese
nuk ishte e pakufizuar. Niveli i kapacitetit minimal i vendosur nga autoriteti kontraktues duhet të
jetë i lidhur dhe proporcional në raport me lëndën e kontratës (paragrafi 29). Aspektet e bilancit
të zgjedhur nga autoriteti kontraktues për të demonstruar nivelin minimal të gjendjes ekonomike
dhe financiare duhet:
• Të sigurojë informacion objektiv për një gjendje të tillë
• Të përshtatet me madhësinë e kontratës në fjalë
• Të mos shkojnë përtej asaj që është e arsyeshme për qëllimin (paragrafi 2929)
GjD-ja ballafaqoi vlerësimin e gjendjes ekonomike dhe financiare me vlerësimin e kapaciteteve
teknike dhe profesionale. GjD-ja deklaroi se, në lidhje me kapacitetet teknike dhe profesionale,
Direktiva krijonte "një sistem të mbyllur i cili kufizon mënyrën e disponueshme për vlerësimin dhe
verifikimin dhe, për këtë arsye, i kufizon [autoriteteve kontraktuese] mundësitë për të vendosur
kërkesa" (paragrafi 28). GjD-ja vuri në dukje se legjislacioni i shteteve anëtare në lidhje me
llogaritë vjetore të shoqërive nuk ishte subjekt i harmonizimit të plotë. Prandaj, nuk mund të
përjashtohet që mund të ketë dallime në lidhje me një aspekt të veçantë të një bilanci. Mund të
ketë dallime në aspektet e një bilanci me të cilat autoriteti kontraktues vendos një nivel minimal
kapaciteti. GjD-ja deklaroi se, në lidhje me vërtetimin e gjendjes ekonomike dhe financiare,
autoritetet kontraktuese mund të kërkonin në mënyrë legjitime një referencë "... edhe në qoftë se,
objektivisht, jo çdo kandidat ose ofertues [ishte] në gjendje që ta paraqiste atë ... për shkak të
dallimit në legjislacion". GjD-ja vlerësoi se "një kërkesë e tillë nuk [mund] të konsiderohej në
vetvete se përbënte diskriminim" (paragrafët 30-31). […]”.Sa më sipër arsyetuar, gjykoj se
skualifikimi i operatorit ekonomik “Megatek” sh.a. me pretendimin se bilanci i tij ( për vetëm një
vit financiar) është negative, nuk është në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Akoma me teje, marrë parasysh objektin e prokurimit (mall) i cili ka një afat të shkurtër levrimi si
dhe vlerën e kontratës objekt prokurimi, autoriteti konktraktor ka pasur të gjitha garancit financiare
për realizimin me suksesë të kontratës, pasi në analizën e dokumentacionit të depozituar janë
paraqitur fakte/akte provuese( xhiro vjetore, shlyerje detyrime tatimore, kontrata të ngjashme etj)
nga ku vertetohet në tëresi se veprimtaria ekonomike e ketij operatori vetem me vitin e fundit
bilanc negativ nuk mund të vlerësohet si aktivitet negativ i shoqërisë në gjithë veprimtarinë e saj.
Çka do të thotë se kjo shoqëri nuk është në kushtet e rrezikimit të falimentit. Për këtë arsye shkaku
s’kualifikues i autoritetit kontraktor nuk gjen mbështetje ligjore.
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Vlerësoj se Komisioni i Prokurimit Publik si organi më i lartë në fushën e prokurimeve publike
(neni 19/2 i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar), është garant i
kontrollit të ligjëshmerisë dhe vlerësimit objektiv të ofertave nga ana e autoriteteve kontraktore
(institucioneve dhe enteve publike që realizojnë procedurat e prokurimit) duke shmangur vlersimet
subjektive dhe jo të lidhura me dokumentacionin e depozituar nga secili operator ekonomik
pjesëmarrës në një procedurë prokuruese.

Anëtare
Juliana Hoxha
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