KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 615/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.11.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Rivitalizimi i sheshit “Nënë
Tereza” (Faza e dytë)”, me fond limit 210.290.133 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 18.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë”.

Ankimues:

“Salillari” sh.p.k.
Ura Vajgurore, Berat

Palë e ankimuar:

Bashkia e Qytetit Tiranë
Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e 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 26.08.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rivitalizimi i sheshit “Nënë Tereza” (Faza e dytë)”, me fond limit 210.290.133 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 18.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në datën 08.10.2014 është bërë klasifikimi i ofertave nga ku rezulton se kanë marrë pjesë
operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH)
përkatësisht:
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1. “Alko Impex General Construksion” sh.p.k.
2. “Salillari” sh.p.k.
3. “Fusha” sh.p.k.

188.946.896 lekë, skualifikuar
193.055.352 lekë, skualifikuar
206.079.074 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 08.10.2014 operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
1. Autobitumatrice me targë BR 7086 A, e deklaruar në shtojcën Nr.9 rezulton i angazhuar në
kontratën që shoqëria Salillari ka lidhur me Bashkinë Tiranë me objekt: “Rikualifikimi urban i
zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka - Grigor Perlecev”, kontratë e cila rezulton e papërfunduar
nga ana e shoqërisë.
2. Autobotët e ujit me TR 7087A dhe BR 8853 A të deklaruara në shtojcën Nr.9 nga ana e
shoqërisë për objektin “Rivitalizimi i sheshit Nënë Tereza (Faza II) rezultojnë të angazhuara në
kontratën që shoqëria Salillari ka lidhur me Bashkinë Tiranë me objekt: “Rikualifikimi urban i
zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka - Grigor Perlecev” si dhe në kontratën me objekt “Ura në
rrugën Irfan Tomini” të dyja këto kontrata rezultojnë të papërfunduara nga ana e shoqërisë.
3. Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 1a) të Kapacitetit Teknik dhe profesional për kontratat
e ngjashme të së njëjtës natyrë me të paktën 50 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit, pasi kontrata e paraqitur si e ngjashme,
“ndërtim rruge” nuk përmban disa zëra specifik për eksperiencë në realizimin e suksesshëm të
kontratës që prokurohet si: punime në mobilim urban, punime specifike në ndërtimin e
shatërvaneve ku përfshihen stacionet e pompimit, furnizimit me ujë, linja dërgimi dhe shkarkimi
të dhomave teknike etj.
II.4. Në datën 13.10.2014, operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...] Në vlerësimin tonë qëndrimi i autoritetit kontraktor i cili ka çuar në skualifikimin e
ofertës së shoqërisë “Salillari” sh.p.k. është i padrejtë për të gjitha arsyet e renditura më
poshtë:
Është e vërtetë se automjetet me targë BR 7086 A, BR 7087 A dhe BR 8853 A, janë
deklaruar në kontratën me objekt “Rikualifikim urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi
Meka - Grigor Perlecev” automjeti i parë dhe këto dy të fundit dhe në objektin “Ura në
rrugën Irfan Tomini”. Së pari në objektin “Rikualifikim urban i zonës rruga e Dibrës Njazi Meka - Grigor Perlecev” janë realizuar një pjesë e mirë e punimeve. Edhe sikur ky
objekt të ndërtohet njëkohësisht me objektin që prokurohet automjeti me targë BR 7086
A, i cili është një autobot me spërkatje bitumi, ka kapacitet të përfshihet në ndërtimin
edhe të tre objekteve të tjera, duke qenë se ai përdoret vetëm për një proces specifik të
ndërtimit të rrugs, atë të spërkatjes me bitum para shtrimit me asfalt.
E njëjta gjë edhe për automjetet me targë BR 7087 A dhe BR 8853 A, të cilat janë autobot
uji, e gjithashtu përdoren vetëm në procese specifike pune. Gjithashtu ato kanë kapacitet
të përfshihen në ndërtimin e shumë objekteve njëkohësisht, duke qenë se mund të
rakordohet puna në mënyrë të tillë që mos të ketë probleme.
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Për më tepër nga ana juaj nuk është marrë parasysh fakti se punimet në objektet
“Rikualifikim urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka - Grigor Perlecev” dhe “Ura në
rrugën Irfan Tomini” janë pezulluar për arsye që varen nga autoriteti kontraktor –
Bashkia Tiranë, si psh moslirimi i sheshit të ndërtimit, mungesa e financimit etj, e si
rrjedhojë jo vetëm që për momentin në këto objekte nuk po punohet, por as nuk dihet kur
do të merren masat për zgjidhjen e këtyre problemeve për të siguruar ecurinë e
punimeve.
Sa i përket pretendimit tjetër, të punës së paraqitur nga ana jonë si punë e ngjashme, në
kriteret e veçanta për kualifikim – kapaciteti teknik dhe profesional – ju keni kërkuar
“kontrata të ngjashme me punime të së njëjtës natyrë, të paktën sa 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht 105.145.067 lekë pa tvsh, të
ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit.
Sa më sipër, nga ana juaj janë kërkuar kontrata të ngjashme që në vlerësimin tonë kanë
të bëjnë me ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe jo kontrata identike me objektin që
është prokuruar.
Objekti i paraqitur nga ana jonë ka shumë zëra punimesh të ngjashëm me objektin që
është prokuruar, ashtu sikundër ka edhe shumë zëra të tjerë që mund të mos i ketë të
përfshirë.
Në vlerësimin tonë, nëse një ofertues ka arritur të realizojë një punë me vlerë minimalisht
dyfishi i vlerës së objektit që do të prokurohet, i cili zërat kryesorë i ka të njëjtë me atë si
në rastin konkret, nuk mund të pretendohet se nuk është i aftë të realizojë një objekt tjetër
pavarësisht faktit se disa nga zërat e punimeve mund të mos jenë të përfshirë në
kontratën e paraqitur si punë e ngjashme.
Për arsyet e renditura më sipër, duke e konsideruar vendimin e skualifikimit si tërësisht
të paligjshëm dhe të paramenduar, do të kërkonim nga ana juaj të rishikohej ky vendim,
dhe konform rregullimeve ligjore në fuqi t’i jepet shoqërisë “Salillari” sh.p.k. e drejta e
kualifikimit në tenderin me objekt “Rivitalizimi i sheshit “Nënë Tereza” (Faza e dytë)”.
II.5. Operatori ekonomik sqaron se në datën 21.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 13619/1 prot.,
datë 17.10.2014, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 27.10.2014 operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke pretenduar kualifikimin e ofertës së tij.
Në lidhje me përgjigjen e kthyer nga autoriteti kontraktor ankimuesi argumenton se:
Autoriteti kontraktor e pranon faktin se punimet në këto objekte janë pezulluar, por për ta ky nuk
përbën arsye për pranimin e ankesës, me arsyetimin absurd se “pezullim nuk ka një afat të
përcaktuar dhe punimet mund të rifillojnë në çdo moment e si rrjedhojë ne duhet të jemi në
dispozicion të autoritetit kontraktor për rifillimin e punimeve dhe të gjitha mjetet duhet të rrinë
të bllokuara deri sa të vijë ky moment”.
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Sa më sipër autoriteti kontraktor e pranon faktin se pezullimi i punimeve mund të zgjasë për një
afat të pacaktuar, por kjo sdo të thotë se ne duhet të mbajmë të gjitha makineritë të bllokuara
deri sa të vijë moment i zgjidhjes së problemeve të tyre.
Të imagjinojmë se çfarë mund të ndodhë nëse autoriteti kontraktor nuk arrin t’i zgjidhë asnjë
herë problemet për të cilat janë pezulluar punimet në këto objekte. Me llogjikën e përdorur duhet
që shoqëria të shkojë në faliment sepse s’mund të marrë pjesë në asnjë procedurë tjetër.
Në lidhje me arsyen tjetër të skualifikimit sqarojmë se nga autoriteti kontraktor janë kërkuar
kontrata të ngjashme, që në vlerësimin tonë kanë të bëjnë me ndërtimin e infrastrukturës rrugore
dhe jo kontrata identike me objektin që prokurohet. […] Ne kemi paraqitur si punë të ngjashme
ndërtimin e një rruge duke qenë se në të dy rastet kemi të bëjmë me ndërtimin e infrastrukturës
rrugore, sigurisht duke pasur secila prej tyre specifika të veçanta.
II.7. Në datën 27.10.2014, autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës nga ku rezulton
si më poshtë:
1. “Alko Impex General Construksion” sh.p.k.
188.946.896 lekë, skualifikuar
2. “Salillari” sh.p.k.
193.055.352 lekë, skualifikuar
3. “Fusha” sh.p.k.
206.079.074 lekë, kualifikuar
II.8. Në datën 03.11.2014, nëpërmjet shkresës me nr.14526/1 prot., datë 31.10.2014, me objekt:
“Dërgim informacioni në lidhje me zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rivitalizimi
i sheshit “Nënë Tereza”, Faza e dytë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. mbi arsyen e skualifikimit
se mjeti me targë BR 7086 A rezulton i angazhuar në kontratën që shoqëria Salillari ka lidhur
me Bashkinë Tiranë me objekt: “Rikualifikimi urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka Grigor Perlecev”, kontratë e papërfunduar nga ana e shoqërisë, dhe mjetet me targë TR 7087A
dhe BR 8853 A rezultojnë të angazhuara në kontratën që shoqëria Salillari ka lidhur me
Bashkinë Tiranë me objekt: “Rikualifikimi urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka - Grigor
Perlecev” si dhe në kontratën me objekt “Ura në rrugën Irfan Tomini” të dyja këto kontrata të
papërfunduara nga ana e shoqërisë”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, “Kapaciteti teknik dhe profesional”, është kërkuar:
“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca 9)”:

Mjetet

Sasia

Gjendja

Kapaciteti total
mbajtës
minimumi 100
ton

Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhirë

2 copë

Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhirë +
aksesorë pinca për prishje

1copë

Pronësi ose me qera

Makineri për spërkatje
bitumi

1copë

Pronësi ose me qera

Asfaltoshtruese

2copë

Pronësi ose me qera

Rul vibrues

2 copë

Pronësi ose me qera

Rul për asfalt

1 copë

Pronësi ose me qera

Autobot uji

1copë

Pronësi ose me qera

Makineri gërmimi

2 copë

Pronësi ose me qera

Mjet për thyerje betoni

2 copë

Pronësi ose me qera

Autobetonier

1 copë

Pronësi ose me qera

Freze asfalti

2 copë

Pronësi ose me qera

Grejder

1 copë

Pronësi ose me qera

Makinë vijëzimi

1 copë

Pronësi ose me qera

Autokullë

1 copë

Pronësi ose me qera

Fabrikë asfalto betoni

1

Pronësi ose me qera

Fabrikë betoni

1

Pronësi ose me qera

Kamiona
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a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus çertifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (të vlefshme), dhe për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin
e tij plus çertifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(të vlefshme) duhet të
shoqërohet me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e
realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
b) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 9.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).
c) Makineritë
deklaruara
(Deklaratë
mjeteve në

e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të
në procedurat të shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
nga administratori i shoqërisë ofertuese ku të deklarohet dhe vendndodhja e
pronësi ose me qera me qëllim verifikimi).

III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur shtojca përkatëse për makineritë si dhe dokumenti Deklaratë në të cilën
deklarohet se: “Deklaroj se makineritë dhe paisjet e deklaruara sipas shtojcës nr. 9 për tenderin
me objekt “Rivitalizimi i sheshit “Nënë Tereza” (Faza II)”, nuk do të jenë të angazhuara në
kontrata të tjera gjatë gjithë periudhës së zbatimit të objektit.
III.1.3. Nga informacioni i sjellë nga autoriteti kontraktor me shkresën nr. 14526/1 prot., datë
31.10.2014, rezulton se operatori ekonomik ankimues është shpallur fitues dhe ka lidhur kontratë
me Bashkinë Tiranë për objektet “Rikualifikim urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka Grigor Perlecev” dhe “Ura në rrugën Irfan Tomini”, në të cilat ka deklaruar të njëjtat mjete për
realizimin e kontratës. Autoriteti kontraktor informon se këto dy objekte janë aktualisht në
vazhdim dhe kontratat nuk kanë përfunduar ende.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.1.5. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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 dokumentat e tenderit...”.
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III1.6. 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. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është
në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit.
III.1.7. Në rastin konkret mjetet e paraqitura nga operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk
plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në kriterin e sipërcituar, pasi rezulton
se mjetet me targa BR 7086 A, TR 7087A, BR 8853 A, janë të angazhuara në kontratat e
sipërpërmendura, të lidhura po me autoritetin kontraktor Bashkia Tiranë.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik, në vendimmarrjen të tjera të ngjashme (shiko ndër inter
alia e mutatis mutandis Vendimin K.P.P. 459/2014), ka mbajtur qendrimin se “Thjesht e vetëm
fakti i evidentuar nga autoriteti kontraktor se ky operator ekonomik është shpallur fitues edhe në
disa kontrata të tjera [...], nuk mund të shbëjë deklaratën e [operatorit ekonomik ankimues] për
angazhimin e mjeteve të deklaruara në rast se shpallet fitues për procedurën e në fjalë dhe aq më
pak të shërbejë automatikisht si shkak skualifikimi, i pambështetur nga asnjë procedurë
verifikimi në realitet.”
Në këtë vendimmarrje Komisioni ka theksuar rolin e posaçëm që ka autoriteti kontraktor, për
vetë cilësimin e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e
suksesshëm të kontratës. Referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e
punimeve është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
III.1.9. Ndryshe nga jurisprudenca e sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në
çështjen në fjalë, operatori ekonomik ankimues nuk është në kushtet e kërkuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit pasi, në këtë rast, ky i fundit ka arritur të evidentojë
shpalljen fitues dhe lidhjen e kontratës edhe në disa objekte të tjera, ku të njëjtat mjete, të
deklaruara nga operatori për këtë procedurë prokurimi objekt ankimi, janë të angazhuara edhe në
kontratat me objekt “Rikualifikim urban i zonës rruga e Dibrës - Njazi Meka - Grigor Perlecev”
dhe “Ura në rrugën Irfan Tomini”, të cilat janë në proces pune dhe të papërfunduara.
Në përfundim të analizës së fakteve përkatëse, Komisioni arrin në konkluzionin se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit,
nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm e,
rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. mbi arsyen e skualifikimit
se kontrata e paraqitur si e ngjashme “ndërtim rruge” nuk përmban disa zëra specifik në
realizimin e suksesshëm të kontratës që prokurohet si: punime në mobilim urban, punime
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specifike në ndërtimin e shatërvaneve ku përfshihen stacionet e pompimit, furnizimit me ujë, linja
dërgimi dhe shkarkimi të dhomave teknike etj.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10, “Kapaciteti teknik dhe profesional” është kërkuar:
“Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat
e mëposhtme minimale: Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
a. Kontrata të ngjashme me punime të së njëjtës natyrë, të paktën sa 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht 105.145.067 (njëqind e pesë
milion e njëqind e dyzet e pesë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.SH, të
ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; ose
b. Kontrata të ngjashme me punime të së njëjtës natyrë ku vlera totale e punës së tre viteve
të fundit është të paktën sa dyfishi i fondit limit: 420.580.266 (katërqind e njëzet milion e
pesëqind e tetëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa T.V.SH.[…]”
III.2.2. Në dokumentat e tenderit është përcaktuar preventivi që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë të interesuar, i cili përbëhet nga disa kapituj e nënkapituj ndër të cilët:
- Kapitulli A. Punime në rrugë, sheshe dhe trotuare, në të cilën ndërmjet të tjerave
përfshihet nënkapitulli A-2 Punime në sheshe dhe trotuare, me zërat: 1. Gërmim dheu me
ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kateg + transport 5km; 2.
Gërmim kanalesh në tokë të zakonshme, me krahë, me seksion deri 0.75 m² + transport
5km; 4. Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri; 6. Shtresë
stabilizanti 10cm; 7. F.V. Shtresë Betoni M-250 15-20cm; 8. F.V. Hekur betoni periodik
Ø 6 - 10 mm; 9. F.V. Pllaka guri të punuara T=6cm; 10. F.V. Pllaka guri të punuara
T=8cm; 11. F.V. Kuneta guri të punuara; 14. F.V. Shtresë Graniti të përpunuar t=4cm;
17. F.V. Beton M-250 për kuneta, etj; 20. Shtresë konglomerati t=10cm; 21. Shtresë
binderi me granil gur kave,6cm,me makineri; 22.Shtresë asfaltobetoni me granil guri
kave, 4cm, me makineri;
- Kapitulli D. Punime në mobilim urban, në të cilën ndërmjet të tjerave përfshihen zërat: 1.
F.V. Stola me gur masiv dhe veshje druri ne siperfaqe Tip 1; 2. F.V. Stola me gur masiv
dhe veshje druri në sipërfaqe Tip 2; 3. F.V. Stola me gur masiv dhe veshje druri në
siperfaqe Tip 3; 4. F.V. Stola me gur masiv dhe veshje druri në sipërfaqe Tip 4; 5. F.V.
Vazo betoni M-300, të patinuara dhe lyera me veshje druri në sipërfaqe me ndriçues led
të inkastruar; 6. F.V. Pemë dekorative perimetër 25cm përfshi humus; 7. F.V. Pemë
dekorative perimetër 12cm përfshi humus; 8. F.V. Lule dekorative përfshi humus; [..]
- Kapitulli E. Punime për ndërtimin e shatërvaneve, në të cilën përfshihet nënkapitulli E-1
Depo uji 50 m 3 në + Pusetë Kontrolli; nënkapitulli E-2 Stacioni i Pompimit + Dhoma
Teknike + Linja e dërgimit dhe shkarkimit; nënkapitulli E-3. Aksesorët e Shatërvanit
Hidraulike + Ndriçim; në të cilat përfshihen zëra specifikë për ndërtimin e depove të ujit,
stacioneve të pompimit, dhomat teknike, linjat e dërgimit dhe shkarkimit etj.
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III.2.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur kontrata e lidhur me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve në datën 23.11.2007
me objekt “Ndërtim rruga Tiranë – Vorë krahu i majtë (vazhdimi), formulari i vlerësimit,
vërtetim punimesh, akt kolaudimi, fatura tatimore, çertifikatë pagese (situacioni përfundimtar).
III.2.4. Nga verifikimi i kontratës së paraqitur si dëshmi për eksperiencat e mëparshme të
ngjashme, sipas së cilës operatori ekonomik ankimues ka kryer punime të tilla si: punime dheu,
punime shtresash, punime vepra arti, punime trotuari, punime në degëzimet, spostimi i linjës së
ndriçimit, punime të ndryshme, të ndara secila në zërat përkatës, rezulton se, në të, nuk
përfshihen zëra punimesh për veshje me pllaka guri/granit të përpunuara, zëra në lidhje me
gjelbërimin, apo zëra në lidhje me punimet specifike të ndërtimit të depove të ujit, stacioneve të
pompimit, dhomat teknike, linjat e dërgimit dhe shkarkimit etj.
III.2.5. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.2.6. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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 dokumentat e tenderit...”.
III.2.7. Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur
nga operatori ekonomik ankimues, për të vërtetuar eksperiencën e mëparshme, nuk është në
përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
Sipas preventivit të paraqitur nga operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. për këtë procedurë
prokurimi rezulton se, zërat në lidhje me pllakat e gurit dhe shtresat e granitit; punimet për
gjelbërimin me pemë/lule dekorative/stola guri etj,; punimet për ndërtimin e shatërvaneve; në
raport me ofertën e tij ekonomike në total zënë mbi 60% të punimeve, ndërkohë që në kontratën
e ngjashme të paraqitur nuk rezulton të jenë kryer zëra të tillë punimesh, qoftë edhe në një vlerë
minimale për të vërtetuar se ky operator ekonomik është i aftë dhe ka kapacitetet e duhura për të
kryer punimet e kërkuara nga autoriteti kontraktor.
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. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është
në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit.
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Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se kontrata e paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe nuk mund të konsiderohet e vlefshme.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Rivitalizimi i sheshit “Nënë
Tereza” (Faza e dytë)”, me fond limit 210.290.133 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
18.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1714 Protokolli
Datë 27.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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