REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 420/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-19962-0426-2019 me objekt “Blerje inventari ekonomik për
Universitetin Ismail Qemali Vlorë” me fond limit 7.712.500
leke pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 27.05.2019
nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë..

Ankimues:

“Shaga” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Hamdi Pepa”, ish Parku Indrustrisë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti “Ismail Qemali”Vlorë
Adresa: Sheshi “Pavaresia” Skelë -Vlorë

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”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik” .

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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.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 30.04.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-19962-04-26-2019 me objekt “Blerje inventari
ekonomik për Universitetin Ismail Qemali Vlorë” me fond limit 7.712.500 leke pa tvsh,
parashikuar për tu zhvilluar në datën 27.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Ismail
Qemali” Vlorë..
II.2. Në datën 06.05.2019 operatori ekonomik “Shaga” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit me
argumentat si më poshtë:
[...]" Shoqeria SHAGA sh.p.k. eshte krijuar me vendim te gjykates Nr. 20563 date 14.01.1999.
me seli Lek Rr. Hamdi Pepo (!sh Parku i Industries) Tirane, ushtron aktivitetin e saj ne fushen e
prodhimit, projektimit, tregtimit dhe importimit lendes se pare per mobileri, aksesoret e
mobilieve, mobilie te gatshme me porosi dhe te serise, per zyra, shkolla, lokale salla
mbledhjesh, ambiente kulturore, spitale si dhe parkete te ndryshme etj. Shoqeria SHAGA ka
marredhenie bashkepunimi me shume firma te njohura dhe prestigjoze ne vende te ndryshme te
Evropes perendimore si Itali, Zvicer, Austri et}, si "Gruppo Mauro Saviola" srl,"Blumi'',
"KRONOSËESS", "Senebella",
"Profilcarti Itali", "NOËY STYL SP. Z.0.0", "Quarella'',
"STYLOFFICE" S.p.A, et}.
Nga viti ne vit ajo ka rritur veprimtarine e saj ne fushen e importimit, tregtimit dhe
prodhimit. Vitet efundit ka realizuar nje te ardhur te pergjithshme prej mbi 2. 7 milion euro.
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Duke u nisur nga eksperienca jone, marredheniet dhe bashkepunimet qe kemi me shume firma
brenda dhe jashte vendit, shoqeria jone garanton prodhime te vendit dhe importit per te gjitha
llojet e artikujve ne fushen e mobilimit te shtepive, zyrave, shkollave, lokaleve te ndryshem,
sallave te mbledhjeve, leksioneve, hoteleve etj. Keto prodhime sigurohen sipas kerkesave te
institucioneve, duke iu permbajtur materialit te prodhimit, ngjyrave, teknologjise, tipeve etj. Keto
arritje mbeshteten ne organizimin e shoqerise dhe ndermarjes tone. Ajo ka nje strukture
organizative te kompletuar me personelin e nevojshem ne numer dhe te kualifikuar.
Kemi sektorin e marketingut, te blerjeve, departamentin e teknikes dhe prodhimit, te drejtuar nga
specialiste perkates, departamentin e prokurimeve, degen e finances dhe kontrollit, grupin e
specialisteve per instalimin dhe mirembajtjen e makinerive. Kemi personelin e nevojshem
per rikonstruksionet dhe mirembajtjen e ndertimeve etj. Arritjet tona të deritanishme si dhe
objektivat e vena per te ardhmen jane mbeshtetur dhe do le mbeshteten edhe me investimet e
nevojeshme te cilat kane konsistuar ne investimet per sigurimin e ambienteve te pershtatshme dhe
te mjaftueshme, ne zgjerimin dhe permiresimin e teknikes dhe teknologjise, te shoqeruara
me investimet perkatese dhe bashkekohore edhe ne fushen e teknologjise se informacionit dhe
komunikimit. Investime ne perputhje me kerkesat e kohes kemi here dhe vazhdojme te bejme edhe
ne fushen e pergatitjes dhe kualifikimit te specialisteve lane si brenda
ashtu edhe jashte
vendit mbi bazen e nje programi te organizuar. Zbatojme teknologjine e kohes per prodhim dhe
modelim. Si rrjedhoje e organizimit, drejtimit, teknologjise dhe kerkesave te tjera qe
plotesojme, ne vitin 2005 shoqeria jone eshte certifikuar me certifikaten ISO 9001-2000, me 28
maj 2007 jemi vleresuar me trofeun e arte te cilesise , prej samitit nderkombetar te kualitetit NEË
YORK dhe me 20 prill te vitit 2008, po nga ky samit, ne Paris jemi vleresuar me trofeun platini.
Sot Shoqeria SHAGA shpk, eshte certifikuar me certifikaten ISO 9001-2008 per cilesine e
prodhimit, UNI EN ISO 9001-2015, me certifikaten ISO 14001-2015 per menaxhimin e mjedisit,
me Certifikaten OHSAS 18001-2007 per sigurine teknike ne pune, me Certifikaten BS PAS 99-2012
per normat e integruara, me Certifikaten EN ISO 3834 - 2005 per prodhimin dhe tregtimin e
produkteve metalike per mobiljet dhe me Certifikalen EN ISO 3834 - 2005 per prodhimin dhe
tregtimin e produkteve metalike per mobiljet me Certifikaten EN ISO 28001 - 2007 per zinxhirin
e fumizimit. Ne vitin 2012 kemi regjistruar "Marken" tone per nje periudhe 10-vjecare. Qe ne
fillim te vitit 2006, nje pjese le prodhimeve tona po eksportohen jashte shtetit, sasi e cila po vjen
duke u rritur nga nje periudhe ne tjetren. Nga viti ne vit realizojme nje eksport prej mbi 350 000
euro, vlere kjo qe vjen duke u rritur. Mbi 85% te volumit te eksportit e ze eksporti ne !tali. Shoqeria
jone ne pergjithesi punon me sujekte te shumices dhe me Prokurime Publike dhe jo publike. Kemi
here prodhime per Ministrine E Rendit Dhe Pushtetit Lokal ne vitin 2005, Subjektin privat
RUNJA shpk, RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR (RTSH), Qendra e Furnizimit Materialo Teknik i
Ministrise se Puneve Te Brendshme ne vitin 2006, me subjektin EAE Durres me nje projekt te
Bankes Boterore, per qendrat e zhvillimit, ne vitin 2008, me Mobileri Eagle, ËORLD VISION
ALBANIA, me subjektin Italian Free Line Itali, HUAËEI Technologjies me filiale ne Tirane, me
Raiffeisen Bank, ne vitin 2011 e ne vazhdim, me Ministrine e Energjise dhe Industrise, me Project
Management Unit/Poëer Recovery Project/ Ministry of Energy and Industry, me Operatorin e
Sistemit te Transmetimit (OST sh.a), Agjensine e Administrimit Te Pasurive Te Sekuestruara Dhe
te Konfiskuara ne vitin 2014, Ministrine e Energjise dhe Industrise, me Pro Credit Bank, me
Credins Bank, me Shoqerine "MSA Konstruksion" Sh.p.k (Tirana Ring Center), me Global
Enterprise, Bashkia Rrogozhine etj ne vitin 2015, ERE (Enti Rregu1lator i Energjise),
Njesia Periferike HEC
Vau Dejes, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje, Drejtoria
Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane, Tirana Parkung, Autoriteti Kombetar i Certifikimit
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Elektronik, Agjencialcombetare
e Shoqeriseselnformacionit
(AKSHJ), Drejtorine e
Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave, vazhdimin e bashkepunimit me
Raiffeisen Bank, Pro Credit Bank, CREDINS Bank Sh.a, etj ne vitin 2016 e ne
vazhdim,
Gjykata Administartive e Apelit, Tirane, Agjencia per Zhvillim Rajonal
4,Agjencise Kombetare te Shoqerise se Informacionit (AKSHI), Gjykata e Ape/it Tirane,
Drejtoria E Aluizni-T, Elbasan, Spitali Rajonal Fier etj, ne vitin 2017, Shoqeria "DAS OIL"
shpk, Shoqeria "OLA 1" shpk ne vitin 2018 etj.
Ne faqen e Agjensise se Prokurimit Publik, ne daten 30.04.2019, eshte publikuar Procedura
Konkuruese me Objekt: "Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore", me
Autoritet Kontraktor "Universiteti ''Ismail Qemali" Vlore" me Fond Limit 7,712,500 (shtate
milione e shtateqind e dymbedhjete mije e peseqind) Leke Pa TVSH, e cila do realizohet ne dt.
13.05.2019. Ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, Kriteret e
Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikirnit, Pika 2.2,
per kapacitetin ekonomik dhe financiar, ne paragrafin b), si kriter i vecante per kete procedure
konkuruese kerkohet:
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatori ekonomik duhet të dorëzojë:
a)kopje të certifikuara të bilanceve (2016, 2017, 2018), te konfirmuara në autoritetet përkatëse:
b)Vërtetim xhiroje vjetore nga Administrata Tatimore, per tre vitet e fundit (2016, 2017, 2018) ku
vlera nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet;
Ky kriter, me vlere limit te xhiros per kompanite pjesemarrese per kete procedure konkuruese, qe
eshte shprehur si kufi ne nivel maksimal te mesatares se xhiros, eshte ne kundershtim me nenin 20
te Ligjit Per Prokurimet Publike, Neni 20 Mosdiskriminimi.
Autoritetet kontraktore duhet te shmangin cdo kriter, kerkese apo procedure, qe lidhet
me kualifikimin e operatoreve ekonomike, qe perben diskriminim ndaj ose midis furnizuesve
apo kontraktoreve ose ndaj kategorive te tyre. Pasi ky kriter eshte kriter perjashtues per
Kompanite e medha te cilat kane nje nivel xhiro jo vetem mund te tejkalojne 40 % e vleres se
fondit limit por ne nje vlere shume here me teper, 40 here me shume se vlera e fondit limit te
kesaj procedure.
Ne VKM Nr. 914, dt. 29.12.2014, "Per Miratirnin E Rregullave Te Prokurimit Publik", e
ndryshuar, Neni 27 "Kontrata e Mal/rave", pika 5, paragrafi b) percaktohet shume qarte, qe:
Per te provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kerkon:
"kopje te deklaratave te xhiros vjetore. Ne procedural e prokurimit me vlere nen kufirin e ulet
monetar, vlera e kerkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund te tejkaloje vleren limit te
kontrates qe rokurohet. Ne rocedurat e rokurimit me vlere mbi kufirin e ulet monetar,
[...]
pra ky kriter, sherben si kriter minimal te xhiros qe duhet te kerkoje AK per vertetimin e
kapacitetit ekonomik dhe financiar te nje kompanie, dhe jo si kufi maksimal, sic eshte perdorur
dhe si interpretohet ne fjaline
e shkruar
nga AK si kriter. Per sa me lart, kerkojme
riformulimin e kriterit te shkruar me lart, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, ku niveli
40% i xhiros, te jete kufi minimal per tu dorezuar nga Operatoret Ekonomik Konkurues
per kete procedure.
Ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, Kriteret e
Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit,
Pika 2.3, per kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese kerkohet:
2.3 Per kapacitetin teknik:
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Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që
është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Duam te theksojme qe edhe ne kete rast, AK, ka perdorur nje kriter te formuluar ne meyre te
gabuar duke ju drejtuar Operatoreve Ekonomik konkurues qe niveli i puneve te ngjashme qe ato
do dorezojne nuk duhet te jete me shume se 40 % e vleres se fondit limit. Nese une si operator
ekonomik kam realizuar pune te ngjashme 100 fishin e vleres se fondit limit gjate tre viteve te
fundit, atehere une si operator do te penalizohem dhe skualifikohem nga kjo procedure sepse
kam realizuar me shume pune te ngjashme sesa kerkon AK per kete procedure. Ajo qe veme re
eshte marrja me copy past nga ana e KVO te kritereve ne nivel maksimal qe percakton VKM Nr.
914, dt. 29.12.2014, "Per Miratimin E Rregullave Te Prokurimit Publik" e ndryshuar, te cilat ju
drejtohen Autoritetit Kontraktor dhe sherbejne si nivel maksimal te kerkesave qe duhet te vendose
ai ne nje procedure konkuruese, dhe jo si nivel maksimal qe duhet te dorezojnelplotesojne OE:,
Neni 27 "Kontrata e Mallrave", pika 4, percaktohet shume qarte,
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që
është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Per sa me lart, kerkojme riformulimin e kriterit te shkruar me lart, ne perputhje me legjislacionin
ne fuqi, ku niveli 40% i pones se ngjashme, te jete kufi minimal per tu dorezuar nga Operatoret
ekonomik konkurues per kete procedure.
Ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, Kriteret e Pergjithshme
dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Pika 2.3, per
kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese kerkohet:
2.3 Per kapacitetin teknik:
Operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim për numrin e punonjesve i cili duhet të jetë
jo më pak se 30 (pesedhjete) punonjes, për periudhën Tetor 2018-Mars 2019.
Nga keto punonjes, minimumi :
10 (dhjete)punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz dhe
montues mobiliesh”,
2 (dy) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz”
1 (nje) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “punetor ngarkim
shkarkimi mobiliesh”,
dhe te figurojne ne listepagesen e fundit te dorezuar që nga data e zhvillimit te procedures,
me kodin perkates sipas VKM nr.627, date 11.06.2009 “Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve”, i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa.
-Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen e mesiperme, te shoqeruar me formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet
shoqerore dhe shendetesore.
Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar dhe të perfshirë ne listepagesa 6 mujorin e fundit
1(nje) Ing Druri, i cili duhet të figurojnë në listëpagesë për periudhën Tetor 2018 - Mars 2019 të
vërtetuar me kontratë pune të vlefshme noteriale, diplomë, librezat e punës.
Ky kriter eshte vendosur ne kundershtim te hapur me normat e percaktuara nga LPP dhe
RR.P.P, Pershkrimi "marangoz" ne tabelat e deklarimeve per punonjesit, eshte nje profesion per
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prodhues artizanal, ne kushte aspak bashkohore dhe me teknologji te avancuar sic po
operojne kompanite e medha sot, apo edhe te vogla qe tregtojne produktet e prokuruara. Vendosja
e ketij kriteri, eshte kriter kufizues dhe pengues ne konkurim per operatoret ekonomik qe
mund te kene dyfish apo shume me teper te punesuar, prodhojne me nje teknologji
bashkekohore per realizimin e volumeve shume mete medha sesa volumet e kesaj kontrate te
prokuruar, por ku secili nga proceset e punes ka profesionistin ekspert te specializuar qe
nga perpunuesi i materialit drusor, manovratoret e makinerive, lustruesit e mobiljeve, bojaxhinjte,
montuesit, zmeriluesit, punetoret e ngarkim shkarkimit etj. Pra, prodhimi i mobiljeve nuk ka te
domosdoshem 10, 20 apo 30 marangoze, por ndoshta 30 profesionist te specializuar secili per
segmente/faza te ndryshme te prodhimit te mobiljeve dhe pajisje teknologjike te avancuara. Aq me
teper, qe vendosja e ketij kriteri ku te percaktohet qe 10-12 nga te punesuarit te jene marangoze,
eshte kriter perjashtues per kompanite qe tregtojne dhe nuk prodhojne produktet e prokuruara,
prandaj duhet te hiqet si kriter diskrirninues i vendosur ne kundershtim me aktet ligjore ne
fuqi. Ajo qe duam te theksojme eshte edhe fakti qe kerkohen si asnjehere me pare neper procedura
prokurimi te realizuara nga AK te ndryshme shume here me te medha ne vlere se kjo procedure
"kontrate noteriale pune" per Inxhinierin e Perpunim Drurit. Ju bejme me dije qe kompanite
operojne me kontrata dypaleshe pune, te hartuara ne perputhje me Kodin e Pones, ku ne
asnje nen te tij nuk percaktohet qe keto kontrata duhet te jene Noteriale. Ky kriter, per sa
kohe nje punonjes ka nenshkruar nje kontrate individuale pune me kompanine punemarrese,
figuron i deklaruar i punesuar ne listepagesa, deklarimet ne Tatime per sigurimet
shoqerore e shendetesore, zoteron nje diplome te caktuar qe i bashkangjitet kontrates se
punes dhe gjithashtu edhe Iibrezen e punes te plotesuar nga momenti i punesimit ne
kompani, per cfar lind nevoja dorezimi i dokumenti te tille shtese (si kontrata noteriale e
punes), qe nuk provojne apo vertetojne asnje kapacitet te OE Konkurues as financiar, as
teknik dhe as ligjor. Ky kriter eshte totalisht i panevoishem, i shtuar duke teikaluar kufiite
e vendosur nga legjislacioni prokurimeve publike si dhe legjislacioni i pones dhe si i tille duhet
te hiqet.
Ajo qe bie ne sy ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, Kriteret
e Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Pika
2.3, per kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese kerkohet:
Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar dhe të perfshirë ne licencen profesionale te
shoqerise :
•
Arkitekt
1 (një)
•
Ing. Druri
1 (një)
•
Ing. Mjedisi
1(nje)
•
Ing. Mekanik
1 (një)
Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar dhe të perfshirë ne listepagesa 6 mujorin e
fundit 1 (një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë
për periudhën Tetor 2018 - Mars 2019. Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve:
kontratë pune të vlefshme, Urdhër Mjeku, librezë pune, diplomën përkatëse. (Në rastin e
bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të ketë pjesë të
stafit 1 (një) mjek të përgjithshëm).
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të rezultojnë në listëpagesa për periudhën
Tetor 2018 - Mars 2019 punonjësit e cituar më poshtë, për të cilët duhet të paraqesë
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kontrata pune, kartela personale të sigurimit teknik, të lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror
Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e
punonjësve.
•
•
•
•

Saldator
Mekanik
Marangoz
Bojaxhi

2 (dy)
1 (nje)
10(dhjete)
2 (dy)

Operatori ekonomik duhet te disponoje kontraten per depozitimin e mbetjeve / inerteve me landfillin
perkates te vendndodhjes se objektit te prokurimit.
Rikujtojme se, Objekti i kesaj procedure konkuruese eshte "Blerje inventari ekonomik per
Universitetin Ismail Qemali Vlore", dhe nga specifikimet teknike te artikujve qe dote prodhohen,
sipas Dokumente Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, te gjitha artikujt e kerkuar te
prodhohen, jane prej materiali mobilje, druri apo derivate te tij dhe ne asnje moment nuk del e
nevojshme qe subjekti te jete i pajisur me Licenca Ndertimi apo Certifikata qe kane te bejne
me kompanite e ndertimit, si edhe stafin e kualifikuar per ndertime, Inxhinier Mekanik,
Arkitekt, Inxhinier mjedisi, saldator, mekanik, bojaxhi etj apo kontrata per depozitim inertesh ...
Ne kete rast nuk jemi ne nje procedure "PUNE" ku te kerkohen kapacietet e kompanise ne
germime, makineri, instalime, ndertime, por ne nje procedure "MALLRASH", ku kerkohen te
dorezohen mobilje te caktuara, te cilat jane projektuar, dizenjuar dhe specifikuar prej jush si
Autoritet Kontraktor, rast ky ku bie edhe roli i Arkitektit, pasi asnje operator nuk mund te levize
nga specifikimet e percaktuara nga ju si Autoritet Kontraktor. Ne kete rast, nevojiten kapacitete
te nje Kompanie mobilimi prodhuese apo importuese/tregtuese, dhe kurresesi ndertuese, sic
edhe i keni vendosur ju profesionistet qe keni kerkuar.
Nuk ben sens, dhe eshte ne shkelje te cdo akti ligjor kriteri i vendosur nga anajuaj per te
patur ne stafin tone te punesuar: saldator (ne sdo saldojme metale, kompanite e medha
punojne me makineri te një teknologjie te avancuar, dhe aq me teper nuk do bejne
muratura apo te lidhin/saldojne hekura per hedhje themelesh apo ndertime taracash, prandaj
ky kriter duhet hequr),
inxhinier mekanik apo mekanik (cfare do ndertojme ne? Cfare makinerish do zberthejme ne kete
procedure?? Ne nuk do rregullojme mjete,,nuk po prokurojme per servis makinerish apo
automjetesh, E cila edhe objektin e saj e ka blerje inventar ekonomik, dhe produktet qe kerkon
jane vetem mobilje,
arkitekt, per cfar nevojitet arkitekti kur te gjitha produktet qe do te dorezohen
jane speciftkuar shume qarte me projekte, foto, skica, detaje teknike nga ana juaj si
Autoritet Kontraktor?
inxhinier mjedisi, cfar roli kryen inxhinieri i mjedisit ne nje kompani mobilimi apo me sakte
prodhimi, Importi dhe tregtimi te mobiljeve, sic eshte rasti ne fjale kjo procedure???
Ne rastin konkret
vete legjislacioni
per mjedisin
ka percaktuar
depozitimin
e
raporteve te monitorimit te mjedisit prane AKM, te kryera nga nje laborator i akredituar
sipas afateve te percaktuara ne Lejen Mjedisore. lnxhinieri i
mjedisit nuk kryen
asnje funksion ne kompanite e prodhimit apo tregtimit te mobiljeve, per cfar duhet te
punosojme ne nje inxhinier mjedisi vetem sepse ju si AK kerkoni te vendosni kritere
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diskriminuese per perjashtimin e operatoreve ekonomik te medhenj dhe te profilizuar e
profesionalizuar per objektin e prokuruar nga anajuaj ne kete procedure .. ??
bojaxhi, per cfare me nevojitet bojaxhiu mua si kompani mobiljesh? Une sdo lyej ambjente
e fasada,,,une do prodhoj mobilje, dhe per prodhimin e mobiljeve kam edhe dhome lyerje te
posacme per mobiljet, ku niveli I investimit dhe teknologjise zevendeson lyresin/lustruesin
e mobiljeve,,,pasi nuk ekziston si term per kompanite e mobilimit "bojaxhi". Kompanie
qe prodhojne mobilje kane dhoma lyerje te posacroe, kane lyres/lustrues te roobiljeve.
Kompanite e medha kane te punesuar mjeke ndermarrjeje, mete cilet ka nenshkruar
Kontrata Sherbimi, sic percakton legjislacioni ne fuqi, ndodhur ne keto kushte, per cfar
duhet te nenshkruajne "kontrata pone"???, Kur vete ligji ka percaktuar edhe kushtet e
marrjes ne pone te mjekut te ndermarrjes, kohen e tij te pones etj ... ???
Keto jane pozicione pone, profesione, makineri, personel i kualifikuar per procese te
ndryshme ndertimi apo elektrike dhe mekanike, por te cilat nuk kane asnje lidhje me
objektin qe prokurohet, pasi nuk personifikojne as "prodhimin e mobiljeve" as Tregtimin
e tyre, dhe aq me teper te vertetojne cilesine e mallit te ofruar, pasi keto profesione kane
te bejne me procesin e ndertimit, dhe jo me prodhimin apo furnizimin e mobiljeve te cilat
te kete rast sipas specifikimeve teknike kerkohen te prodhohen me dru, derivate druri
(dru melamine
apo MDF postfoarming), apo materiale
te tjera por qe nuk jane
armatura, instalime elektrike e beton. Keto kritere jane ne shkelje te neneve 20,23, etj te Ligjit
Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, dhe te akteve te tjera ligjore
ne fuqi. Gjithashtu theksojme se bazuar ne legjislacionin ne fuqi eshte detyrim ligjor per
autoritetin kontraktor qe harton specifikimet teknike qe: "Specifikimet teknike duhet te
mundesojne
trajtim te njejte per te gjithe kandidatet dhe ofertuesit
dhe te mos
sherbejne
si pengesa per konkurrencen
e hapur ne prokurimin publik. Per me
teper, duhet te theksojme
faktin se AK ka perdorur per kete procedure "Mallrash",
Dokumentet Standarte te Pones. Kjo eshte nje shkelje apo neglizhence e rende e kryer
nga KVO plotesues i dokumentacionit ligjor te kerkuar.
Operatori ekonoroik konkurues round te jete subjekt prodhues apo edhe subjekt tregtar
per artikujt e kerkuar ne kete procedure konkurues, round te kete stafin e kualiftkuar per
prodhiroin e mobiljeve si specialist, lnxhinier te Perpunimit te Drurit, Makineri te perpunimit
te drurit dhe skeleteve roetalike te mobiljeve, makineri specifike te transportimit te mobiljeve,
licenca dhe standarte kombetarte dhe nderkombetare qe i atribuohen nje prodhuesi apo
tregtari te mobiljeve.
Perderisa ky subjekt eshte i certifikuar mete gjitha standartet ISO per cilesine, per
mbrojtjen e mjedisit, per sigurine e punonjesve ne pune, per integrimin e ketyre tre normave
te permendura me lart ne hyrje te materialit dhe gjithashtu, perderisa operatori ekonomik
mund te zoteroje certifikata te ndryshme te marra nga institucione nderkombetare per cilesine
e produkteve ofron, me nje marke te veten te registruar, nuk ben sens dhe eshte ne shkelje te
cdo akti ligjor kerkesa e ketyre shtese kritereve te vendosura nga AK per kete procedure
konkuruese.
Kriteret e vendosur nga ana juaj te cilat cituam me lart, Jane kritere diskriminues
per
operatoret ekonomik pjesemarres, qofshin keto tregtare, importues apo edhe prodhues,
pasi keto kritere jane vendosur ne tejkalim te kufijve te lejuara nga legjislacioni ne fuqi
per prokurimet publike, duke shkelur nenet 20, 23, 46 etj dhe per me teper ne kundershtim
te Ligjit Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar dhe Nenin 27, 30
etj, te VKM Nr.914 date 29.12.2014 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"
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(i ndryshuar), duke modifikuar procedurat dhe duke perdorur kritere dhe DST Pone ne
vend te kritereve dhe DST te mallrave qe duhej te perdorej ne kete rast dhe cenojne ne
thelb edhe realizimin e kesaj procedure konkuruese. Kriteret e percaktuara nga Autoriteti
Kontraktor, per kualifikimin e Operatoreve Ekonomik qe dote marrin pjese ne nje procedure
konkuruese, bazuar ne Ligjin Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar,
VKM Nr. l, dt. 10.0 l.2007 "Per rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar, VKM 914, date
29.12.2014,
duhet te jene te lidhur ngushte me objektin e kontrates dhe ne asnje moment
nuk duhet te jene diskriminuese. Kriteret qe ne kemi kundershtuar dhe per te cilat po kerkojme
te hiqen nga kerkesat per kualifikim ne kete procedure konkuruese, jane te vendosura ne
kundershtim te plote me kufijte e lejuar dhe te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi, dhe
per sa shpjeguam me !art, kerkojme nga ana juaj ndryshimin e tyre. Kriteret e vendosura me
!art gjithashtu bien ndesh me,
VKM Nr. 914, dt. 29.12.2014, "Per Miratimin
E
Rregullave Te Prokurimit Publik", e ndryshuar, Neni 27 i saj ku percaktohet si me
poshte: "Kerkesat e mesiperme duhet te Jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me objektin
e kontrates. Ato i sherbejne autoritetit kontraktor per njohjen e gjendjes financiare te
operatoreve ekonomike dhe te mundesise se tyre per permbushjen me sukses te kontrates ". Per sa
me lart, kerkojme nga ana juaj qe te rishikohen Kriteret e vendosura ne Dokumentet Standarte
duke hequr kriteret e vendosura ne piken 2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar si edhe 2.3
Kapaciteti teknik, dhe te kerkohen te paraqiten dokumente te cilat jane ne perputhje me
objektin e prokurimit dhe me legjislacionin ne fuqi. KONKLUZION: Perfundimisht, nisur nga sa
argumentuam me lart, kerkojme nga ana juaj si Autoritet Kontraktor, rishikimin dhe
ndryshimin e kushteve te vendosura ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te Procedures
Konkuruese me Objekt: "Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore",
dhe ndryshimin e tyre duke marre parasysh ankesen e paraqitur nga ana jone.
II.3. Me shkresën nr. 624/4 prot datë 07.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit ku ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës.Autoriteti Kontraktor argumenton si më
poshtë citoj:[....] Ne protokollin e institucionit tone eshte paraqitur formulari i ankeses suaj me
protokoll me Nr. 624 Prot. date 06.05.2019 lidhur me proceduren e prokurimit "Kerkese
per propozim", me objekt : "Blerje inventari ekonomik" per Universitetin "Ismail Qemali"
Vlore, me fond limit: 7,712,500 (shtate milione e shtateqind e dymbedhjete mije e peseqind)
Leke pa TVSH. Bazuar ne nenin 63 te Ligjit nr. 9643,
date 20.11.2006
"Per
prokurimin publik", (te ndryshuar) dhe ne nenin 78 te VKM Nr.914, date 29.12.2014 (te
ndryshuar), ankesa eshte paraqitur brenda afateve ligjore dhe eshte marre ne shqyrtim. Nga
shqyrtimi i ankeses suaj ku ju kerkoni ndryshimin e disa pikave ne kriteret e
publikuara ne DST, ju bejme me dije se: ankesa juaj eshte pranuar pjeserisht ne
permbajtjen e saj, ku Autoriteti Kontraktor ka bere dhe rregullimet e nevojshme. Persa me
siper, kriteret jane monitoruar edhe nga Agjencia e Prokurimit Publik, e cila ne
rekomandime e saj ka specifikuar kriteret qe duhen rishikuar.

II.4. Në datën 16.05.2019 pala ankimuese “Shaga” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me argumentat si më poshtë vijon:
9

[...]Autoritet Kontraktor "Universiteti "Ismail Qemali"Vlore"
me Fond Limit 7,712,500
(shtate milione e shtateqind e dymbedhjete mije e peseqind) Leke Pa TVSH, e cila do realizohet
ne dt. 20.05.2019. Pas kontrollit te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta, te vendosura
ne Shtojcen 8 te DST, konstatuam, vendosjen e kritereve abuzive dhe ne shkelje te legjislacionit
per prok:urimet publike. Pas ketij konstatimi, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi,
paraqitem ankesen tone per kriteret e vendosura sipas Shtojces 21, prane Autoritetit
Kontraktor Univeristeti "Ismail Qemali"Vlore. Ankesen tone e derguam nepermjet sistemit
elektronik ne faqen e APP-se, ne rubriken mesazhe, dhe nepermjet Postes Shkresore me
rekomande kthim-pergjigje, ne dt. 03.05.2019. Ne dt.08.05.2019, na erdhi lajmrim-marrja e
zarfit te ankeses tone te derguar, i cili ishte marre ne dorezim nga Universiteti "Ismail
Qemali" Vlore, ne dt.06.05.2019. Ne dt.14.05.2019, na erdhi ne adrese te kompanise,
nepermjet postes shkresore, shkresa percjellese me Nr. 624/5 Prot dt.09.05.2019 dhe pergjigja e
ankeses tone me Nr.624/4 Prot, dt.07.05.2019. Sipas kesaj kthim Pergjigje, Autoriteti Kontraktor,
Universiteti "Ismail Qemali" Vlore, na informon qe ankesa jone eshte pranuar pjeserisht ne
permbajtjen e saj, ku autoriteti kontraktor ka bere dhe rregullimet e nevojshme. Gjithashtu thuhet
qe, kriteret jane monitoruar edhe nga Agjencia e Prokurimit Publik, e cila ne rekomandimet e
saj ka specifikuar kriteret qe duhen rishikuar. Ne kthim pregjigjen nga ana e AK, nuk jepet asnje
argumentim ligjor mbi kerkesat e kerkuara ne ankesen e paraqitur prej nesh qe te ndryshohen
dhe qe nuk jane pranuar. Autoriteti Kontraktor, nuk eshte pergjigjur se perse nuk i ka pranuar
kerkesat e paraqitur ne ankesen tone, apo edhe mbi cfare haze ligjore i rrezon, apo nuk i pranon
ato. Theksojme qe, ne dt.09.05.2019, ne sistemin SME eshte hedhur nje shtojce per modifikimin
e kritereve te vendosura ne Shtojcen 8 te DST, por ky modifikim eshte here duke marre parasysh
raportin e monitorimit te APP-se, dhe jo kerkesave dhe argumentimeve te paraqitura nga ana jone
ne ankesen e derguar prane AK. Ne permbushje edhe te afateve ligjore, kemi pritur pergjigjen
shkresore te ankeses tone deli ne dt.14.05.2019, e cila na eshte derguar pertej afatit 7-ditor qe
percakton ligji LPP, per detyrimin e AK qe te kthejne pergjigje mbi ankesat e depozituara. Nisur
nga sa shpjeguam me lart, ne dt.14.05.2019 na ka lindur e drejta te paraqesim ankesen tone prane
KPP ne lidhje me pikat dhe kerkesat e vendosura nga AK ne kundershtim me ak:tet ligjore ne fuqi
ne DST-ne e kesaj procedure. Ne Shtojcen 8, te Dok:umenteveStandarte te kesaj Procedure
Konk:uruese, Kriteret e Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta
te Kualifikimit, Pika 2.3, per kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese
kerkohet:
Operatori ekonomik duhet te paraqese vertetim per numrin e punonjesve i cili duhet te jete jo
me pak se 30 (tridhjetë) punonjes, per periudhen Tetor 2018-Mars 2019.
Nga keto punonjes, minimumi :
10 (dhjete) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "marangoz dhe montues
mobiliesh",
2 (dy) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "marangoz"
1 (nje) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "punetor ngarkim shkarkimi
mobiliesh",
dhe te figurojne ne listepagesen e fundit te dorezuar qe nga data e zhvillimit te procedures, me
kodin perkates sipas VKM m.627, date 11.06.2009 "Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve", i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa.
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-Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen e mesiperme, te shoqeruar
me formularet e deklarimit te pagesave per
sigurimet shoqerore dhe shendetesore.
Operatoriekonomik duhet te kete te punesuar dhe te perfshire ne listepagesa 6 mujorin e fundit 1
(nje) Ing Druri, i cili duhet te figurojne ne listepagese per periudhen Tetor 2018 - Mars 2019 te
vertetuar me kontrate June te vlefshrne noteriale, diplome, librezat e punes.
Sic edhe e argumentuam ne ankesen drejtuarAK, Ky kriter eshte vendosur ne kundershtim te hapur
me normat e percaktuara nga LPP dhe RR.P.P, Pershkrimi "marangoz" ne tabelat e deklarimeve
per punonjesit, eshte nje profesion per prodhues artizanal, ne kushte aspak bashkekohore dhe me
teknologji te avancuar sic po operojne kompanite e medhaja sot, apo edhe te vogla qe tregtojne
produktet e prokuruara.
VKM nr.627, date 11.06.2009 "Per miratimin e listes kombetare te profesioneve", i ndryshuar
me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa, qe referon Autoriteti Kontraktor
per kodet e punonjesve, percaktojne listen kombetare te profesioneve te miratuara, duke shtuar
edhe kategori te reja te profesioneve te lira. Keto ndryshime kane te bejne kryesisht me shtimin
e disa kategorive
te reja te profesioneve, ndryshime ne kategorite ekzistuese, si dhe
pavlefshmerine e disa kategorive te Listes Kombetare te Profesioneve te perdorura deri
para hyrjes ne fuqi te vendimit te mesiperm. lmplementimi i ndryshimeve te mesiperme ne
listepagese do te mundesoje ne pjesen me te madhe te tyre perditesimin automatik. Ne keto
raste tatimpaguesi do te dorezoje listepagesen e tij pa qene e nevojshme te perditesoje
kategorine e profesioneve edhe nese ajo ka ndryshuar.
Cdo kompani e madhe qe ka objekt te veprimtarise se saj prodhim, tregtim, import dhe eksport te
mobiljeve, ka ne stafin e saj te perfshire eksperte te secilit pozicion pune, te specializuar per profile
te caktuara, per maksimizimin e volumeve te punes te realizuara ne kohe me te shkurtra, dhe per
uljen e humbjeve qe rrjedhin nga punonjes jo eksperte dhe te paprofesionalizuar ne nje fushe te
caktuar.
Pozicioni qe permendet me lart, Marangoz apo Marangoz dhe montues mobiljesh jane shume te
pergjithshem dhe nuk perfshine ekspertet e perpunimit te drurit ne profile te caktuara sipas
ndarjeve të detyrave qe bejne kompanite e medha, sic eshte edhe kompania jone ne kete rast, ku
ka ekpsert per perdorimin e seciles makineri teknologjike qe ka ne repart. P .sh nuk mund te quaj
marangoz, edhe pse e perfshin marangozin, profesionistin qe perdor makinerin e aluminit,
profesionistin qe perdor makinerine e zumparimit, profesionistin qe perdor makinat prerese
etj. Pra ekspertet e cdo makinerie dhe pozicioni nuk mund ti deklarojme ne listepagesa, sipas
kodit "marangoz .... apo ... marangoz dhe montues mobiljesh", sepse e kerkon nje AK ne
kundershtim me cdo akt ligjor, per te krijuar kushte te pershtatshme dhe per te kualifikuar dhe
perkrahur kompani apo subjekte qe plotesojne disa kode punonjesish por nukjane aspak
profesional ne punen e tyre dhe per te skualifikuar kompani te medha te specializuara qe
garantojne cilesi, ekonomi dhe teknike profesionale me ekpserte te fushes dhe qe me ndarjen e
detyrave dhe pozicioneve te qarta, ka rendimente shume here mete larta.
Vendosja e ketij kriteri, eshte kriter kufizues dhe pengues ne konkurim per operatoret
ekonomik qe mund te kene dyfish apo shume me teper te punesuar, qe prodhojne me nje
teknologji bashkekohore per realizimin e volumeve shume me te medha sesa volumet e kesaj
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kontrate te prokuruar, por ku secili nga proceset e punes ka profesionistin ekspert te
specializuar qe nga perpunuesi i materialit drusor, manovratoret e makinerive, lustruesit e
mobiljeve, bojaxhinjte/lyeresit
e mobiljeve, montuesit, zmeriluesit, punetoret e ngarkim
shkarkimit etj. Pra, prodhimi i mobiljeve nuk ka te domosdoshem 10, 20 apo 30
marangoze, por ndoshta 30 profesionist te specializuar secili per segmente/faza te
ndryshme te prodhimit te mobiljeve dhe pajisje/makineri teknologjike te avancuara. Aq me
teper, qe vendosja e ketij kriteri ku te percaktohet qe 10-12 nga te punesuarit te jene
marangoze, eshte kriter perjashtues per kompanite qe tregtojne dhe nuk prodhojne produktet e
prokuruara, prandaj duhet te hiqet si kriter diskriminues
i vendosur ne kundershtim me
aktet ligjore ne fuqi.
Ajo qe duam te theksojme eshte edhe fakti qe kerkohen si asnjehere me pare neper
procedura prokurimi te realizuara nga AK te ndryshme shume here me te medha ne vlere
se kjo procedure "kontrate noteriale pune" per Inxhinierin e Perpunim Drurit.
Ju bejme me dije qe kompanite operojne me kontrata pune, te hartuara ne perputhje me Kodin e
Punes, ku ne asnje nen te tij nuk percaktohet qe keto kontrata duhet te jene Noteriale. Ky kriter,
per sa kohe nje punonjes ka nenshkruar nje kontrate individuale pune me kompanine punemarrese,
figuron i deklaruar si i punesuar ne listepagesa, deklarimet ne Tatime per sigurimet
shoqerore e shendetesore, zoteron nje diplome te caktuar qe i bashkangjitet kontrates se punes
dhe gjithashtu edhe librezen e punes te plotesuar nga momenti i punesimit ne kompani, per cfar
lind nevoja per dorezimin e nje dokumenti te tille shtese (si kontrata noteriale e pones), qe nuk
provojne apo vertetojne asnje kapacitet te OE Konkurues as financiar, as teknik dhe as ligjor. Ky
kriter eshte totalisht i panevojshem, i shtuar duke tejkaluar kufiite e vendosur nga legiislacioni
i prokurimeve publike si dhe legiislacioni i punes dhe si i tille duhet te hiqet. Kompanite prodhuese
dhe tregtuese te mobiljeve nuk punojne me drejtues teknik qe pasqyrohen ne licenca te kompanise,
por me inxhiniere te punesuar per ndjekjen e puneve apo zbatimin e projekteve, dhe nisur nga kjo,
legjislacionii punes por as ai i prokurimeve publike nuk e detyron ne asnje moment Kompanine
punedhenese dhe inxhinierin/stafin punemarres qe te nenshkruajne kontrata noteriale pune.
Ne si kompani e vjeter ne fushen e prodhimit dhe tregtimit jo vetem te lendes se pare,
aksesoreve dhe mobiljeve, kemi nenshkruar shume vite me pare kontrata pune pa afat me
inxhinieret e punesuar, pasi nisur nga afati i punesimit dhe listepagesat mund te verehen
kontrata te nenshkruara shume kohe me pare, per cfare arsye duhet te detyrohemi te
perserisim kontratat e punes vetem sepse Universiteti "Ismail Qemali" Vlore si AK,
kerkon kontrata noteriale per Inxhinierin e drurit. Ne cfare licence profesionale te
kompanise se prodhimit te mobiljeve duhet te pasqyrohet lnxhinieri Drurit? Theksojme
ketu nuk kemi te bejme me kompani ndertimi dhe inxhinier
ndertimi,
ku kontrata
noteriale
eshte e detyrueshme per drejtuesit
teknik qe pasqyrohen
ne licencen
profesionale te kompanise, por ne nje kompani te prodhimit te mobiljeve, ku ligji
ne asnje moment nuke detyron te kete te punesuar Inxhinier perpunimi druri si kriter te
vlefshmerise ligjore te kompanise.
Ajo qe bie ne sy ne Shtojcen 8, te Dokumenteve Standarte te kesaj Procedure Konkuruese,
Kriteret e Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te
Kualifikimit, Pika 2.3, per kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese
kerkohet:
2.3

Per kapacitetin teknik:
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Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te perfshire ne listepagesa 6 mujorin e fundit
1
(nje) mjek te pergjithshem te punesuar dhe te rezultoje ne listepagesat e shoqerise per
periudhen Tetor 2018 - Mars 2019. Kjo te vertetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontrate
pune te vlefshme, Urdher Mjeku, libreze pune, diplomen perkatese. (Ne rastin e bashkimit te
operatoreve ekonomike, secili prej anetareve te bashkimit duhet te kete pjese te stafit 1 (nje)
mjek te pergjithshem).
Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te rezultojne ne listepagesa per
periudhen Tetor 2018 - Mars 2019 punonjesit e cituar me poshte, per te cilet duhet te
paraqese kontrata pune, kartela personale te sigurimit teknik, te leshuara nga Inspektoriati
Shteteror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private te akredituara per
certifikimin e punonjesve.
•
•
•
•

Saldator
Mekanik
Marangoz
Bojaxhi

2 (dy)
1 (nje)
lO(dhjete)
2 (dy)
VKM Nr. 108, dt.09.02.2011 "Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personal dhe
sherbimet e specializuara, qe merren me ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar,
ka percaktuar mjaft qarte kategorite dhe grupet e punedhenesve per efekt te organizimit te
punemarresve ne sherbimet per mbrojtjen dhe parandalimin, specialistet/ekpertet e nevojshem
pergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune, sipas numrit te punonjesve qe ka cdo ndermarrje
per secilen kategori. E argumentuar kjo edhe ne Vendimin Nr. 170/2018 (dt.28.03.2018), te
KPP. Rikujtojme se, Objekti i kesaj procedure konkuruese eshte "Blerje inventari ekonomik
per Universitetin Ismail Qemali Vlore", dhe nga specifikimet teknike te artikujve qe do te
prodhohen, sipas Dokumente Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, te gjitha artikujt
e kerkuar te prodhohen, jane prej materiali mobilje, druri apo derivate te tij dhe ne asnje
moment nuk del e nevojshme qe subjekti te jete i pajisur me Licenca Ndertimi apo
Certifikata qe kane te bejne me kompanite e ndertimit, si edhe stafin e kualifikuar per
ndertime, mekanik, saldator, bojaxhi etj . Ne kete rast nuk jemi ne nje procedure "PUNE"
ku te kerkohen kapacietet e kompanise ne germime, makineri, instalime, ndertime, por ne
nje procedure "MALLRASH", ku kerkohen te dorezohen mobilje te caktuara, te cilat jane
projektuar, dizenjuar dhe specifikuar prej Autoritetit Kontraktor. Ne kete rast, nevojiten
kapacitete te nje Kompanie mobilimi prodhuese apo importuese/tregtuese,
dhe kurresesi
ndertuese, sic edhe i ka vendosur AK profesionistet qe ka kerkuar. Nuk ben sens, dhe eshte ne
shkelje te cdo akti ligjor kriteri i vendosur nga ana AK per te patur ne stafin e OE Konkurues te
punesuar:
saldator (ne sdo saldojme metale, kompanite e medha punojne me makineri te nje teknologjie
te avancuar, dhe aq me teper nuk do bejne muratura apo te lidhin/saldojne hekura per
hedhje themelesh apo ndertime taracash, prandaj ky kriter duhet hequr) , mekanik ( cfare do
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ndertojme ne? Cfare makinerish do zberthejme ne kete procedure?? Cfar Konstruksionesh
metalike do ndertojme e zberthejme? Ne nuk do rregullojme mjete, nuk po prokurojme
per servis makinerish apo automjetesh. Kjo procedure edhe objektin e saj e ka blerje
inventar ekonomik, dhe produktet qe kerkon jane vetem mobilje, prandaj pyetja qe shtrohet
eshte. Per cfar nevoiitel mekaniku??'! ··
marangoz (edhe me lart e shpjeguam, marangoz quhet prodhuesi artizanal i mobiljeve, per cfar i
nevojiten marangozet kompanive te medha te prodhimit dhe tregtimit te mobiljeve? Kompanite e
medha kane makineri te avancuara ne teknologji dhe kane specialiste dhe manovrator makinerish,
ku deklarohen me pozicione te caktuara sipas legjislacionit ne fuqi per pozicionin qe I pershtatet ne
listen e profesioneve dhe detyrave konkrete qe kryen).
bojaxhi, per cfare me nevojitet bojaxhiu mua si kompani mobiljesh? Une sdo lyej ambjente e
fasada,,,une do prodhoj mobilje, dhe per prodhimin e mobiljeve kam edhe dhome lyerje te posacme
per mobiljet, ku niveli i investimit dhe teknologjise zevendeson lyresin e mobiljeve,,,pasi nuk
ekziston si term per kompanite e mobilimit "bojaxhi". Kompanite qe prodhojne mobilje kane
dhoma lyerje te posacme, kane Lyeres te mobiljeve. Kompanite e medha te mobilimit, sic jemi
edhe ne ne perpjesetim me numrin e punonjesve, sipas Kategorise perkatese te percaktuar
ne VKM Nr.108, dt.09.02.2011 "Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personal dhe
sherbimet e specializuara, qe merren me ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar,
kane te punesuar ne,ke ndcrm arr· c , me te cilet ka nenshkruar Kontrata Sherbimi, sic percakton
legjislacioni ne fuqi, ndodhur ne keto kushte, per cfar duhet te nenshkruajne "kontrata pune"???,
Kur vete ligji ka percaktuar edhe kushtet e marrjes ne pune te mjekut te ndermarrjes, kohen e tij
te punes etj... ??? Keto jane pozicione pune, profesione, makineri, personel i kualifikuar per
procese te ndryshme ndertimi apo elektrike dhe mekanike, por te cilat nuk kane asnje lidhje me
objektin qe prokurohet, pasi nuk personifikojne as "prodhimin e mobiljeve" as Tregtimin e tyre,
dhe aq me teper te vertetojne cilesine e mallit te ofruar, pasi keto profesione kane te bejne me
procesin e ndertimit si edhe per kompani artizanale te prodhimit te mobiljeve, dhe jo me
prodhimin apo furnizimin e mobiljeve te cilat te kete rast sipas specifikimeve teknike kerkohen te
prodhohen me dru, derivate druri (dru melamine apo MDF postfoarming), apo materiale te tjera
por qe nuk jane armatura, instalime elektrike e beton dhe per prodhime cilesore kerkohet qe
kompanite te kene makineri te teknologjive te fundit. Keto kritere jane ne shkelje te neneve 20,23,
etj te Ligjit Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, dhe te akteve te tjera
ligjore ne fuqi. Gjithashtu theksojme se bazuar ne legjislacionin ne fuqi eshte detyrim ligjor per
autoritetin kontraktor qe harton specifikimet teknike qe: "Specifikimet teknike duhet te
mundesojne trajtim te njejte per te gjithe kandidatet dhe ofertuesit dhe te mos sherbejne si
pengesa per konkurrencen e hapur ne prokurimin publik. Per me teper, duhet te theksojme faktin
se AK ka perdorur per kete procedure "Mallrash", Dokumentet Standarte te Punes. Kjo eshte nje
shkelje apo neglizhence e rende e kryer nga KVO plotesues i dokumentacionit ligjor te kerkuar.
Operatori ekonomik konkurues mund te jete subjekt prodhues apo edhe subjekt tregtar per artikujt e
kerkuar ne kete procedure konkurues, mund te kete stafin e kualifikuar per prodhimin e mobiljeve si
specialist, Inxhinier te Perpunimit te Drurit, Makineri te perpunimit te drurit dhe skeleteve metalike
te mobiljeve, makineri specifike te transportimit te mobiljeve, licenca dhe standarte kombetarte dhe
nderkombetare qe i atribuohen nje prodhuesi apo tregtari te mobiljeve.
Perderisa ky subjekt eshte i certifikuar mete gjitha standartet ISO per cilesine, per mbrojtjen e
mjedisit, per sigurine e punonjesve ne pune, per integrimin e ketyre tre normave te permendura me
lart ne hyrje te materialit dhe gjithashtu, perderisa operatori ekonomik mund te zoteroje certifikata
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te ndryshme te marra nga institucione nderkombetare per cilesine e produkteve qe ai ofron, me nje
marke te veten te regjistruar, nuk ben sens dhe eshte ne shkelje te cdo akti ligjor kerkesa e ketyre
shtese kritereve te vendosura nga AK per kete procedure konkuruese.
Kriteret e vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor te cilat cituam me lart,
Jane kritere diskriminues per operatoret ekonomik pjesemarre,s qofshin keto tregtare, importues
apo edhe prodhues, pasi keto kritere jane vendosur ne tejkalim te kufijve te lejuara nga
legjislacioni ne fuqi per prokurimet publike, duke sbkelur nenet 20, 23, 46 etj dhe per me teper ne
kundershtim te Ligjit Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuardhe Nenin 27,
30 etj, te VKM Nr.914 date 29.12.2014 "PerMiratimine Rregullave te Prokurimit Publik"(i
ndryshuar),duke modifikuarprocedurat dhe duke perdorurkriteredhe DST Pune ne vend te
kriterevedhe DST te mallrave qe duhej te perdorejne kete rast dhe cenojne ne thelb edhe realizimin
e kesaj procedure konkuruese. Kriteret e percaktuara nga Autoriteti Kontraktor, per kualifikimin e
Operatoreve Ekonomik qe do te marrin pjese ne nje procedure konkuruese, bazuar ne Ligjin
Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", indryshuar, VKM Nr.1, dt. 10.01.2007 "Per
rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar, VKM 914, date 29.12.2014, duhet te jene te lidhur
ngushte me objektin e kontrates dhe ne asnje moment nuk duhet te jene diskriminuese. Kriteret qe
ne kemi kundershtuar dhe per te cilat po kerkojme te hiqen nga kerkesat per kualifikim ne kete
procedure konkuruese apo te modifikohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, jane te vendosura
ne kundershtim te plote me kufijte e lejuar dhe te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi, dhe per sa
shpjeguam me lart, kerkojme nga anajuaj ndryshimin e tyre. Kriteret e vendosura me lart gjithashtu
bien ndesh me,
VKM Nr. 914, dt. 29.12.2014, "Per Miratimin E Rregullave Te Prokurimit
Publik", e ndryshuar, Neni 27 i saj ku percaktohet si me poshte: "Kerkesat e mesiperme duhet te
Jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me objektin e kontrates.
Ato i sherbejne
autoritetit kontraktor per njohjen e gjendjes financiare te operatoreve ekonomike dhe te
mundesise se tyre per permbushjen
me sukses te kontrates ". Nisur nga gjithe faktet e
sqaruarame lart,perfundirnishtkerkojmeprejjush, si me poshte:
Per kete procedure, Shoqeria "SHAGA." Shpk, ka paraqitur Ankim per kriteret e vendosura ne
DST, prane Autoritetit Kontraktor, te dorezar ne sistemin SME dhe nepermjet Postes Shkresore
Zyrtare, te
Per te vertetuar, ndjekjen e shkalleve te ankimit, bashkangjitur ketij ankimi dote gjeni:
Ankimin, e dorezuar prane Autoritetit Kontraktor (Shtojca 21), nepermjet postes shkresore te marre
ne dorezim nga AK ne Dt.06.05.2019. (10 flete)
Shtojca 8, kriteret e pergjithshme dhe kriteret e vecanta te pranimit/kualifikimit te Procedures
Konkuruese me Objekt: "Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore" me
Autoritet Kontraktor Universiteti "Ismail Qemali"Vlore, me Fond Limit 7,712,500 (shtate milione
e shtateqind e dymbedhjete mije e peseqind) Leke pa TVSH, e cila ka date realizimi dt. 20.05.2019
(5 flete)
Kopje te Lajmerim -Marrjes se ankimit te dorezuar nga anajone, prej Autoritetit Kontraktor, te
nenshkruar nga punonjes te Autoritetit ne dt.06.05.2019, (1 flete)
Kopje te shtojces se dt.09.05.2019, per ndryshimin e DST te hedhur ne sistem nga AK ne
dt.09.05.2019. (5 flete)
Kopje te noterizuar te Kthim Pergjigjes nga AK Nr. 624/4, dt.07.05.2019, (3 flete) Kopje te
listes/fletes se Postes per marrjen ne dorezim te kthim pergjigjes nga AK ne dt.
14.05.2019. (1 flete)
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VKM Nr. 108, dt.09.02.2011 "Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personat dhe
sherbimet e specializuara, qe merren me ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar.
Dhe VKM 632, dt.15.07.2015, per disa shtesa dhe ndryshime te vkm 108, dt.09.02.2011, (5 flete + 5
flete) dhe
Kopje te zarfit te postuar nga AK me daten e postimit nga AK 13.Maj.2019. (3 flete)[...]
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.726/1prot., datë 28.05.2019 protokolluar me tonën me nr.872/2 datë
31.05.2019 me objekt “Shkresë përcjellëse”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Shaga” sh.p.k. “Ne Shtojcen 8, te
Dok:umenteveStandarte te kesaj Procedure Konk:uruese, Kriteret e Pergjithshme dhe kriteret e
Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Pika 2.3, per kapacitetin teknik, si
kriter i vecante per kete procedure konkuruese kerkohet:
Operatori ekonomik duhet te paraqese vertetim per numrin e punonjesve i cili duhet te jete jo
me pak se 30 (tridhjetë) punonjes, per periudhen Tetor 2018-Mars 2019.
Nga keto punonjes, minimumi :
10 (dhjete) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "marangoz dhe montues
mobiliesh",
2 (dy) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "marangoz"
1 (nje) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin "punetor ngarkim shkarkimi
mobiliesh",
dhe te figurojne ne listepagesen e fundit te dorezuar qe nga data e zhvillimit te procedures, me
kodin perkates sipas VKM m.627, date 11.06.2009 "Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve", i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa.
-Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen e mesiperme, te shoqeruar
me formularet e deklarimit te pagesave per
sigurimet shoqerore dhe shendetesore.
Operatoriekonomik duhet te kete te punesuar dhe te perfshire ne listepagesa 6 mujorin e fundit 1
(nje) Ing Druri, i cili duhet te figurojne ne listepagese per periudhen Tetor 2018 - Mars 2019 te
vertetuar me kontrate June te vlefshrne noteriale, diplome, librezat e punes.
Sic edhe e argumentuam ne ankesen drejtuarAK, Ky kriter eshte vendosur ne kundershtim te hapur
me normat e percaktuara nga LPP dhe RR.P.P, Pershkrimi "marangoz" ne tabelat e deklarimeve
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per punonjesit, eshte nje profesion per prodhues artizanal, ne kushte aspak bashkekohore dhe me
teknologji te avancuar sic po operojne kompanite e medhaja sot, apo edhe te vogla qe tregtojne
produktet e prokuruara. VKM nr.627, date 11.06.2009 "Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve", i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa, qe
referon Autoriteti Kontraktor per kodet e punonjesve, percaktojne listen kombetare te
profesioneve te miratuara, duke shtuar edhe kategori te reja te profesioneve te lira. Keto
ndryshime kane te bejne kryesisht me shtimin e disa kategorive te reja te profesioneve,
ndryshime ne kategorite ekzistuese, si dhe pavlefshmerine
e disa kategorive
te Listes
Kombetare te Profesioneve te perdorura deri para hyrjes ne fuqi te vendimit te mesiperm.
lmplementimi i ndryshimeve te mesiperme ne listepagese do te mundesoje ne pjesen me te
madhe te tyre perditesimin
automatik. Ne keto raste tatimpaguesi do te dorezoje
listepagesen e tij pa qene e nevojshme te perditesoje kategorine e profesioneve edhe nese ajo ka
ndryshuar. Cdo kompani e madhe qe ka objekt te veprimtarise se saj prodhim, tregtim, import dhe
eksport te mobiljeve, ka ne stafin e saj te perfshire eksperte te secilit pozicion pune, te specializuar
per profile te caktuara, per maksimizimin e volumeve te punes te realizuara ne kohe me te shkurtra,
dhe per uljen e humbjeve qe rrjedhin nga punonjes jo eksperte dhe te paprofesionalizuar ne nje
fushe te caktuar. Pozicioni qe permendet me lart, Marangoz apo Marangoz dhe montues mobiljesh
jane shume te pergjithshem dhe nuk perfshine ekspertet e perpunimit te drurit ne profile te caktuara
sipas ndarjeve të detyrave qe bejne kompanite e medha, sic eshte edhe kompania jone ne kete
rast, ku ka ekpsert per perdorimin e seciles makineri teknologjike qe ka ne repart. P .sh nuk
mund te quaj marangoz, edhe pse e perfshin marangozin, profesionistin qe perdor makinerin e
aluminit, profesionistin qe perdor makinerine e zumparimit, profesionistin qe perdor makinat
prerese etj. Pra ekspertet e cdo makinerie dhe pozicioni nuk mund ti deklarojme ne listepagesa,
sipas kodit "marangoz .... apo ... marangoz dhe montues mobiljesh", sepse e kerkon nje AK ne
kundershtim me cdo akt ligjor, per te krijuar kushte te pershtatshme dhe per te kualifikuar dhe
perkrahur kompani apo subjekte qe plotesojne disa kode punonjesish por nukjane aspak
profesional ne punen e tyre dhe per te skualifikuar kompani te medha te specializuara qe
garantojne cilesi, ekonomi dhe teknike profesionale me ekpserte te fushes dhe qe me ndarjen e
detyrave dhe pozicioneve te qarta, ka rendimente shume here mete larta.
Vendosja e ketij kriteri, eshte kriter kufizues dhe pengues ne konkurim per operatoret
ekonomik qe mund te kene dyfish apo shume me teper te punesuar, qe prodhojne me nje
teknologji bashkekohore per realizimin e volumeve shume me te medha sesa volumet e kesaj
kontrate te prokuruar, por ku secili nga proceset e punes ka profesionistin ekspert te
specializuar qe nga perpunuesi i materialit drusor, manovratoret e makinerive, lustruesit e
mobiljeve, bojaxhinjte/lyeresit
e mobiljeve, montuesit, zmeriluesit, punetoret e ngarkim
shkarkimit etj. Pra, prodhimi i mobiljeve nuk ka te domosdoshem 10, 20 apo 30
marangoze, por ndoshta 30 profesionist te specializuar secili per segmente/faza te
ndryshme te prodhimit te mobiljeve dhe pajisje/makineri teknologjike te avancuara. Aq me
teper, qe vendosja e ketij kriteri ku te percaktohet qe 10-12 nga te punesuarit te jene
marangoze, eshte kriter perjashtues per kompanite qe tregtojne dhe nuk prodhojne produktet e
prokuruara, prandaj duhet te hiqet si kriter diskriminues
i vendosur ne kundershtim me
aktet ligjore ne fuqi.
Ajo qe duam te theksojme eshte edhe fakti qe kerkohen si asnjehere me pare neper
procedura prokurimi te realizuara nga AK te ndryshme shume here me te medha ne vlere
se kjo procedure "kontrate noteriale pune" per Inxhinierin e Perpunim Drurit.
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Ju bejme me dije qe kompanite operojne me kontrata pune, te hartuara ne perputhje me Kodin e
Punes, ku ne asnje nen te tij nuk percaktohet qe keto kontrata duhet te jene Noteriale. Ky kriter,
per sa kohe nje punonjes ka nenshkruar nje kontrate individuale pune me kompanine punemarrese,
figuron i deklaruar si i punesuar ne listepagesa, deklarimet ne Tatime per sigurimet
shoqerore e shendetesore, zoteron nje diplome te caktuar qe i bashkangjitet kontrates se punes
dhe gjithashtu edhe librezen e punes te plotesuar nga momenti i punesimit ne kompani, per cfar
lind nevoja per dorezimin e nje dokumenti te tille shtese (si kontrata noteriale e pones), qe nuk
provojne apo vertetojne asnje kapacitet te OE Konkurues as financiar, as teknik dhe as ligjor. Ky
kriter eshte totalisht i panevojshem, i shtuar duke tejkaluar kufiite e vendosur nga legiislacioni
i prokurimeve publike si dhe legiislacioni i punes dhe si i tille duhet te hiqet. Kompanite prodhuese
dhe tregtuese te mobiljeve nuk punojne me drejtues teknik qe pasqyrohen ne licenca te kompanise,
por me inxhiniere te punesuar per ndjekjen e puneve apo zbatimin e projekteve, dhe nisur nga kjo,
legjislacionii punes por as ai i prokurimeve publike nuk e detyron ne asnje moment Kompanine
punedhenese dhe inxhinierin/stafin punemarres qe te nenshkruajne kontrata noteriale pune.
Ne si kompani e vjeter ne fushen e prodhimit dhe tregtimit jo vetem te lendes se pare,
aksesoreve dhe mobiljeve, kemi nenshkruar shume vite me pare kontrata pune pa afat me
inxhinieret e punesuar, pasi nisur nga afati i punesimit dhe listepagesat mund te verehen
kontrata te nenshkruara shume kohe me pare, per cfare arsye duhet te detyrohemi te
perserisim kontratat e punes vetem sepse Universiteti "Ismail Qemali" Vlore si AK,
kerkon kontrata noteriale per Inxhinierin e drurit. Ne cfare licence profesionale te
kompanise se prodhimit te mobiljeve duhet te pasqyrohet lnxhinieri Drurit? Theksojme
ketu nuk kemi te bejme me kompani ndertimi dhe inxhinier
ndertimi,
ku kontrata
noteriale
eshte e detyrueshme per drejtuesit
teknik qe pasqyrohen
ne licencen
profesionale te kompanise, por ne nje kompani te prodhimit te mobiljeve, ku ligji
ne asnje moment nuke detyron te kete te punesuar Inxhinier perpunimi druri si kriter te
vlefshmerise ligjore te kompanise.” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim për numrin e punonjesve i cili duhet të jetë jo më
pak se 30 (pesedhjete) punonjes, për periudhën Tetor 2018-Mars 2019.
Nga keto punonjes, minimumi :
10 (dhjete)punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz dhe montues
mobiliesh”,
- 2 (dy) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz”
- 1 (nje) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “punetor ngarkim shkarkimi
mobiliesh”,
dhe te figurojne ne listepagesen e fundit te dorezuar që nga data e zhvillimit te procedures, me
kodin perkates sipas VKM nr.627, date 11.06.2009 “Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve”, i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa.
-

-Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen e
mesiperme, te shoqeruar me formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shoqerore dhe
shendetesore.
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Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar dhe të perfshirë ne listepagesa 6 mujorin e fundit
1(nje) Ing Druri, i cili duhet të figurojnë në listëpagesë për periudhën Tetor 2018 - Mars 2019 të
vërtetuar me kontratë pune të vlefshme noteriale, diplomë, librezat e punës.
III.1.2. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë 8 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: b) aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar
kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[…]”.
III.1.3. Neni 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,
vlereson një ofertë të vlefshme, vetem nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe ne dokumentat e tenderit”.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së
operatorit ekonomik 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.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në hartimin e kritereve për
kualifikim krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit duhet të kenë në vëmendje faktin
se hartimi i kritereve për kualifikim duhet bërë në një mënyrë sa më gjithpërfshirëse duke krijuar
kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. K.P.P
thekson se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit (parashikuar nga neni
2 gërma “b” dhe “c” e LPP-së) janë ato të transparencës dhe trajtimit të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik.
Kriteret për kualifikim duhet të ofrojnë akses të barabartë për ofertuesit dhe nuk duhet të kenë
efektin e krijimit të pengesave të pajustifikuara për hapjen e prokurimit publik ndaj konkurrencës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret duhet të jenë sa më gjithpërfshirëse, por pa cënuar
thelbin e garancisë mbi cilësinë e shërbimit apo të produktit që autoriteti kontraktor kërkon

III.1.6. Referuar sa më sipër, si dhe nisur nga pretendimet e operatorit ekonomik ankimues,
Komisioni Prokurimit Publik, gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e
kriterit të sipërcituar të ankimuar nga operatori ekonomik ankimues në mënyrë 9të tillë që të mos
kufizojë konkurrencën, pasi në përcaktimin/apo vendosjen e kritereve specifike, që në thelb
konsiderohen si kritere fituese, për shkak të rëndësisë që kanë, ligjvënësi i ka parashikuar kufizime
autoriteteve kontraktore brënda diskrecionit që ka në përzgjedhjen e tyre. Në këtë mënyrë,
dispozitat e sipërpërmendura, urdhërojnë se përcaktimi i këtyre kritereve duhet të jetë: (i) në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe (ii) jodiskriminuese, duke
krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në cilësinë e organit përgjegjës të
mirëmenaxhimit të fondeve publike ( në zbatim të nenit 12 të LPP-së) është njëherazi përgjegjës për
ndjekjen e të gjithë hapave të procedurës së prokurimit duke përfshirë edhe hartimin e kritereve te
kualifikimit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në përcaktimin/apo vendosjen e kritereve
specifike, që në thelb konsiderohen si kritere fituese, për shkak të rëndësisë që kanë, ligjvënësi i ka
parashikuar kufizime autoriteteve kontraktore brënda diskrecionit që ka në përzgjedhjen e tyre.
III.1.7. Komisionii Prokurimit Publi, gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor mbi përcaktimin e
stafit teknik dhe punonjësve të kualifikuar më konkretisht:
Operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim për numrin e punonjesve i cili duhet të jetë jo më
pak se 30 (pesedhjete) punonjes, për periudhën Tetor 2018-Mars 2019.
Nga keto punonjes, minimumi :
10 (dhjete)punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz dhe montues
mobiliesh”,
2 (dy) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “marangoz”
1 (nje) punonjes duhet te jene te punesuar me profesionin “punetor ngarkim shkarkimi
mobiliesh”,
dhe te figurojne ne listepagesen e fundit te dorezuar që nga data e zhvillimit te procedures, me
kodin perkates sipas VKM nr.627, date 11.06.2009 “Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve”, i ndryshuar me VKM nr.514, date 20.09.2017., te perfshire ne listepagesa.
-Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen e
mesiperme, te shoqeruar me formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shoqerore dhe
shendetesore, është kërkesë e ekzagjeruar, jopropocionale me objektin e prokurimit dhe në tejkalim
të objektit të kontratës si dhe të dispozitave ligjore përkatëse mbi prokurimet, duke patur parasysh
natyrën e shërbimit që do të kryhet, volumin referuar grafikut të ekzekutimit dhe kohën e
ekzekutimit. Sa më sipër, KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe
autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimet përkatëse duke përshtatur kriterin e kualifikimit në
përputhje me konstatimet e mësipërme, konkretisht duke mos u kufizuar vetëm në një kod për
punonjësit referuar VKM-së nr.627, date 11.06.2009 “Per miratimin e listes kombetare te
profesioneve”, i ndryshuar me VKM-në nr. 514, date 20.09.2017, nga njëra anë dhe nga ana tjetër të
ulë numrin e punonjesve të kërkuar në proporcion me volumin e kontratës objekt prokurimi, duke
shmangur në këtë mënyrë kufizimin e konkurrencës dhe duke mundësuar një konkurim të drejtë, të
hapur dhe sa më gjithëpërfshirë, të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik
të interesuar.
KPP konstaton se referuar procedurës së prokurimit në kushtet kur kemi të bëjmë me procedurë
prokurimi për blerje malli, numri i punonjësve të kërkuar është në tejkalim të përmasave të
kontratës së procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi e si rrjedhim autoriteti kontraktor duhet të
bëjë modifikimin duke ulur këtë numër punonjësish në përputhje me natyrën dhe përmasat e
kontratës. Nga ana tjetër, ashtu siç edhe kemi argumentuar edhe më sipër, autoriteti kontraktor nuk
duhet të kufizojë konkurrencën duke kërkuar punonjës me një kod specifik profesioni, por duhet të
përcaktojë kritere për punonjës në përputhje me objektin e prokurimit, për më tepër kur kemi të
bëjmë me procedurë blerje malli që një pjesë e operatorëve ekonomikë mund të mos jenë prodhues
të drejtëpërdrejtë të mallrave të kërkuara, por janë thjesht shoqëri që meren me shitblerjen e
mallrave (mobilieve).
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Shaga” sh.p.k. qëndron.
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III.1.8. Ndërsa lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, mbi kërkesën e autoritetit
kontraktor se Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të përfshirë në listepagesa 6
mujorin e fundit 1(një) Ing Druri, i cili duhet të figurojnë në listëpagesë për periudhën Tetor 2018 Mars 2019 të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme noteriale, diplomë, librezat e punës,
Komisioni gjykon se, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të sigurohet se operatorët
ekonomik pjesëmarrës, disponojnë kapacitetin e duhur lidhur me stafin e nevojshëm, për zbatimin
me sukses të kontratës, por kërkesa e autoritetit kontraktor që inxhinieri i drurit të jëtë me kontratë
noteriale është një kërkesë e ekzagjëruar pasi, legjislacioni në fuqi për mardhëniet kontraktuale të
punës, konkretisht parashikimet e Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë parashikon të gjitha
format e mardhënieve kontraktuale. Në këto kushte, Komisioni gjykon se, kërkesa e autoritetit
kontraktor se Inxhinieri i Drurit duhet të jetë me kontratë noteriale pune është një kërkesë e
ekzagjëruar dhe nuk i shërben qëllimit për realizimin e kontratës. Në rastin konkrekt, KPP gjykon
se autoriteti kontraktor nuk mund të përcaktojë kriter në kushte diskriminuese që pengojnë
pjesëmarrjen dhe konkurrencën e lirë. Për këtë arsye, autoriteti kontraktor duhet të heqë përcaktimin
e kontratës noteriale nga kriteri i kualifikimit.
Përsa më sipër pretendmit të operatorit ekonomik ankimues për këtë pikë qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Shaga” sh.p.k. “Ajo qe bie ne sy ne
Shtojcen
8, te Dokumenteve
Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, Kriteret e
Pergjithshme dhe kriteret e Vecanta te Kualifikimit, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Pika
2.3, per kapacitetin teknik, si kriter i vecante per kete procedure konkuruese kerkohet:
2.3
Per kapacitetin teknik:
Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te perfshire ne listepagesa 6 mujorin e fundit
1 (nje) mjek te pergjithshem te punesuar dhe te rezultoje ne listepagesat e shoqerise per
periudhen Tetor 2018 - Mars 2019. Kjo te vertetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontrate
pune te vlefshme, Urdher Mjeku, libreze pune, diplomen perkatese. (Ne rastin e bashkimit te
operatoreve ekonomike, secili prej anetareve te bashkimit duhet te kete pjese te stafit 1 (nje)
mjek te pergjithshem).
Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te rezultojne ne listepagesa per
periudhen Tetor 2018 - Mars 2019 punonjesit e cituar me poshte, per te cilet duhet te
paraqese kontrata pune, kartela personale te sigurimit teknik, te leshuara nga Inspektoriati
Shteteror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private te akredituara per
certifikimin e punonjesve.
• Saldator

2 (dy)

• Mekanik

1 (nje)

• Marangoz

lO(dhjete)

• Bojaxhi

2 (dy)

VKM Nr. 108, dt.09.02.2011 "Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personal dhe
sherbimet e specializuara, qe merren me ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar,
21

ka percaktuar mjaft qarte kategorite dhe grupet e punedhenesve per efekt te organizimit te
punemarresve ne sherbimet per mbrojtjen dhe parandalimin, specialistet/ekpertet e nevojshem
pergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune, sipas numrit te punonjesve qe ka cdo ndermarrje
per secilen kategori. E argumentuar kjo edhe ne Vendimin Nr. 170/2018 (dt.28.03.2018), te
KPP. Rikujtojme se, Objekti i kesaj procedure konkuruese eshte "Blerje inventari ekonomik
per Universitetin Ismail Qemali Vlore", dhe nga specifikimet teknike te artikujve qe do te
prodhohen, sipas Dokumente Standarte te kesaj Procedure Konkuruese, te gjitha artikujt
e kerkuar te prodhohen, jane prej materiali mobilje, druri apo derivate te tij dhe ne asnje
moment nuk del e nevojshme qe subjekti te jete i pajisur me Licenca Ndertimi apo
Certifikata qe kane te bejne me kompanite e ndertimit, si edhe stafin e kualifikuar per
ndertime, mekanik, saldator, bojaxhi etj . Ne kete rast nuk jemi ne nje procedure "PUNE"
ku te kerkohen kapacietet e kompanise ne germime, makineri, instalime, ndertime, por ne
nje procedure "MALLRASH", ku kerkohen te dorezohen mobilje te caktuara, te cilat jane
projektuar, dizenjuar dhe specifikuar prej Autoritetit Kontraktor. Ne kete rast, nevojiten
kapacitete te nje Kompanie mobilimi prodhuese apo importuese/tregtuese,
dhe kurresesi
ndertuese, sic edhe i ka vendosur AK profesionistet qe ka kerkuar. Nuk ben sens, dhe eshte ne
shkelje te cdo akti ligjor kriteri i vendosur nga ana AK per te patur ne stafin e OE Konkurues te
punesuar:
saldator (ne sdo saldojme metale, kompanite e medha punojne me makineri te nje teknologjie
te avancuar, dhe aq me teper nuk do bejne muratura apo te lidhin/saldojne hekura per
hedhje themelesh apo ndertime taracash, prandaj ky kriter duhet hequr) , mekanik ( cfare do
ndertojme ne? Cfare makinerish do zberthejme ne kete procedure?? Cfar Konstruksionesh
metalike do ndertojme e zberthejme? Ne nuk do rregullojme mjete, nuk po prokurojme
per servis makinerish apo automjetesh. Kjo procedure edhe objektin e saj e ka blerje
inventar ekonomik, dhe produktet qe kerkon jane vetem mobilje, prandaj pyetja qe shtrohet
eshte. Per cfar nevoiitel mekaniku??'! ··
marangoz (edhe me lart e shpjeguam, marangoz quhet prodhuesi artizanal i mobiljeve, per cfar i
nevojiten marangozet kompanive te medha te prodhimit dhe tregtimit te mobiljeve? Kompanite e
medha kane makineri te avancuara ne teknologji dhe kane specialiste dhe manovrator makinerish,
ku deklarohen me pozicione te caktuara sipas legjislacionit ne fuqi per pozicionin qe I pershtatet ne
listen e profesioneve dhe detyrave konkrete qe kryen).
bojaxhi, per cfare me nevojitet bojaxhiu mua si kompani mobiljesh? Une sdo lyej ambjente e
fasada,,,une do prodhoj mobilje, dhe per prodhimin e mobiljeve kam edhe dhome lyerje te posacme
per mobiljet, ku niveli i investimit dhe teknologjise zevendeson lyresin e mobiljeve,,,pasi nuk
ekziston si term per kompanite e mobilimit "bojaxhi". Kompanite qe prodhojne mobilje kane
dhoma lyerje te posacme, kane Lyeres te mobiljeve. Kompanite e medha te mobilimit, sic jemi
edhe ne ne perpjesetim me numrin e punonjesve, sipas Kategorise perkatese te percaktuar
ne VKM Nr.108, dt.09.02.2011 "Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personal dhe
sherbimet e specializuara, qe merren me ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar,
kane te punesuar ne,ke ndcrm arr· c , me te cilet ka nenshkruar Kontrata Sherbimi, sic percakton
legjislacioni ne fuqi, ndodhur ne keto kushte, per cfar duhet te nenshkruajne "kontrata pune"???,
Kur vete ligji ka percaktuar edhe kushtet e marrjes ne pune te mjekut te ndermarrjes, kohen e tij
te punes etj... ??? Keto jane pozicione pune, profesione, makineri, personel i kualifikuar per
procese te ndryshme ndertimi apo elektrike dhe mekanike, por te cilat nuk kane asnje lidhje me
objektin qe prokurohet, pasi nuk personifikojne as "prodhimin e mobiljeve" as Tregtimin e tyre,
dhe aq me teper te vertetojne cilesine e mallit te ofruar, pasi keto profesione kane te bejne me
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procesin e ndertimit si edhe per kompani artizanale te prodhimit te mobiljeve, dhe jo me
prodhimin apo furnizimin e mobiljeve te cilat te kete rast sipas specifikimeve teknike kerkohen te
prodhohen me dru, derivate druri (dru melamine apo MDF postfoarming), apo materiale te tjera
por qe nuk jane armatura, instalime elektrike e beton dhe per prodhime cilesore kerkohet qe
kompanite te kene makineri te teknologjive te fundit. Keto kritere jane ne shkelje te neneve 20,23,
etj te Ligjit Nr.9643, dt.20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, dhe te akteve te tjera
ligjore ne fuqi. Gjithashtu theksojme se bazuar ne legjislacionin ne fuqi eshte detyrim ligjor per
autoritetin kontraktor qe harton specifikimet teknike qe: "Specifikimet teknike duhet te
mundesojne trajtim te njejte per te gjithe kandidatet dhe ofertuesit dhe te mos sherbejne si
pengesa per konkurrencen e hapur ne prokurimin publik. Per me teper, duhet te theksojme faktin
se AK ka perdorur per kete procedure "Mallrash", Dokumentet Standarte te Punes. Kjo eshte nje
shkelje apo neglizhence e rende e kryer nga KVO plotesues i dokumentacionit ligjor te kerkuar.
Operatori ekonomik konkurues mund te jete subjekt prodhues apo edhe subjekt tregtar per artikujt e
kerkuar ne kete procedure konkurues, mund te kete stafin e kualifikuar per prodhimin e mobiljeve si
specialist, Inxhinier te Perpunimit te Drurit, Makineri te perpunimit te drurit dhe skeleteve metalike
te mobiljeve, makineri specifike te transportimit te mobiljeve, licenca dhe standarte kombetarte dhe
nderkombetare qe i atribuohen nje prodhuesi apo tregtari te mobiljeve. Perderisa ky subjekt eshte i
certifikuar mete gjitha standartet ISO per cilesine, per mbrojtjen e mjedisit, per sigurine e
punonjesve ne pune, per integrimin e ketyre tre normave te permendura me lart ne hyrje te
materialit dhe gjithashtu, perderisa operatori ekonomik mund te zoteroje certifikata te ndryshme te
marra nga institucione nderkombetare per cilesine e produkteve qe ai ofron, me nje marke te veten
te regjistruar, nuk ben sens dhe eshte ne shkelje te cdo akti ligjor kerkesa e ketyre shtese kritereve
te vendosura nga AK per kete procedure konkuruese.
Kriteret e vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor te cilat cituam me lart, ”Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet te kete te punësuar dhe të perfshirë ne listepagesa 6 mujorin e fundit 1
(një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën
Tetor 2018 - Mars 2019. Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontratë pune të vlefshme,
Urdhër Mjeku, librezë pune, diplomën përkatëse. (Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë,
secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të ketë pjesë të stafit 1 (një) mjek të përgjithshëm).
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të rezultojnë në listëpagesa për periudhën Tetor
2018 - Mars 2019 punonjësit e cituar më poshtë, për të cilët duhet të paraqesë kontrata pune,
kartela personale të sigurimit teknik, të lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial
apo nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve.






Saldator
Mekanik
Marangoz
Bojaxhi

2 (dy)
1 (nje)
10(dhjete)
2 (dy)
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III.2.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
III.2.3. Referuar sa më sipër KPP konstaton se në kriterin e kualifikimit autoriteti kontraktor ka
kërkuar për paraqitjen nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të punonjësve konkretisht:
“Saldator 2 (dy); Mekanik 1(një); Marangoz 10 (dhjetë); Bojaxhi 2 (dy)”. Ndërkohë në specfikimet
teknike, grafikut të lëvrimit si dhe termat e referencës së dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi rezulton se kërkesa që operatori ekonomik të ketë të përfshirë në stafin e tij
punonjësit e sipërpërmendur KPP gjykon se,është një kërkesë kufizuese, e ekzagjeruar, e
pajustifikuar dhe aspak në përputhje me volumin e kontratës objekt prokurimi dhe nuk i shërben
qëllimit të kontratës së prokurimit, Për këtë arsye, autoriteti kontraktor duhet ta heqë kërkesën e
mësipërme. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me
LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin
e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili
parashikon shprehimisht se: 2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në
procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim
të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve
ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik
dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2.4. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, konkretisht:
“[...]. Kompanite
e medha te mobilimit, sic jemi edhe ne perpjesetim me numrin e
punonjesve, sipas Kategorise perkatese te percaktuar ne VKM Nr.108, dt.09.02.2011 "Per
aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit, personal dhe sherbimet e specializuara, qe merren me
ceshtjet e sigurise dhe te shendetit ne pune", e ndryshuar, kane te punesuar ne,ke ndërmarje , me
te cilet ka nenshkruar Kontrata Sherbimi, sic percakton legjislacioni ne fuqi, ndodhur ne keto
kushte, per cfar duhet te nenshkruajne "kontrata pune"???,[...]” Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se autoriteti kontraktor gjatë hartimit të kriterit të dokumentave të prokurimit objekt ankimi,
duhet të kishte parasysh parashikimet e Vendimit Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të
plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë
dhe të shëndetit në punë”; në lidhje me detyrimin e punëdhënësit për të siguruar shërbimin mjekësor
në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës, apo nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë,
sipas grupeve përkatëse në të cilin mund të bëjnë pjesë operatorët ekonomikë pjesmarrës, si dhe
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numrit respektiv të punonjësve për secilin grup të përcaktuar në legjislacionin në fuqi. Në rastin
konkret KPP referuar vlerës së kontratës, afatit, përmasave të saj, numrit të punonjësve të
nevojshëm për realizimin e kësaj kontrate e gjen të ekzagjeruar kërkesën e autoritetit kontraktor për
të pasur në stafin e tyre mjek ndërmarjeje. KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa
për heqjen e kriterit për mjek ndërmarrje.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues në lidhje me mjekun qëndron.
Përsa më sipër, në bështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik
nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shaga” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-19962-04-26-2019 me objekt “Blerje
inventari ekonomik për Universitetin Ismail Qemali Vlorë” me fond limit 7.712.500 leke pa
tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 27.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Universiteti
“Ismail Qemali” Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Shaga” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.872 Protokolli, Datë 16.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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