KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 367/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e bashkimit të përkohshëm të
operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
“Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi,
lulishtja e Qytetit Përmet”, me fond limit 85.321.889 lekë pa
TVSH, zhvilluar nё datёn 28.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Përmet. Gjithashtu ngrihen pretendime
edhe për operatorin ekonomik “Riviera” sh.p.k.

Ankimues:

“B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k
Lagja “8 Shkurti”, Rruga “Andon Doro”
Fier

Autoriteti kontraktor:

Bashkia Përmet

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë 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. Bashkimi i operatorëve ekonomikë 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 percaktuara 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 21.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me objekt: “Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja e
Qytetit Përmet”, me fond limit 85.321.889 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 28.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 30.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Derveni 1
“B 93” & “Be Is”
Riviera

55.003.876 lekë, skualifikohet
73.006.199 lekë, skualifikohet
76.748.182 lekë, kualifikohet
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Kajmaku

s’ka paraqitur ofertë

Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k rezulton i
skualifikuar pasi:
1. Provat laboratorike (dokument ligjor) i cili vërteton cilësinë e gurit sipas kërkesave të
DST , pika 2.7, nuk janë të plota; mungojnë dy prej elementëve të kërkuar.
2. Mungojnë TAP dhe Sig. për muajin tetor për vitin 2012.
II.4. Në datën 04.05.2015 bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is”
sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij
nga procedura e mësipërme e prokurimit. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe për operatorin
ekonomik “Riviera” sh.p.k.
II.5. Nё datёn 07.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjgije ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 13.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 22.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
883/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 346/1 prot, datë 19.05.2015 me objekt:
“Informacion”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k &
“Be Is” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të bashkimit të përkohshëm të operatorëve
ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k., sipas së cilës provat laboratorike (dokument
ligjor) i cili vërteton cilësinë e gurit sipas kërkesave të DST , pika 2.7, nuk janë të plota;
mungojnë dy prej elementëve të kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.7,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratë furnizimi noteriale me prodhuesin, e
shoqëruar me çertifikatë ISO për këto zëra punimesh:
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Guri që do të përdoret për trotuarët duhet të jetë gur natyror i zi i sharruar natyror me
elementet si me poshtë:
a) Rezistenca në kompresion > 160 mpa
b) Rezistenca pas ciklit ngrirje shkrirje >150 mpa
c) thithja e ujit <3%
d) rezistenca në rëshqitje
d.1 – në të thatë 83 srv
d.2 – në të lagur 57 srv
1 - Operatori ekonomik duhet të zotëroje kantier apo karriere për prodhimin apo prerjen e
gurit me cilësitë si me sipër dhe për këtë duhet të paraqesë Licensën dhe Lejen përkatëse si
dhe çdo dokument tjetër ligjor (analiza laboratorike) që vërteton cilësinë e gurit në gjuhën
shqipe.
2 - Në të kundërt nëse operatori ekonomik nuk zotëron karieren/kantierin, duhet të paraqesë
një kontratë ose marrëveshje me një kantier/karriere që është e specializuar për prodhimin
apo përpunimin e gurit me elementet si më sipër ku të jenë të paraqitura edhe dokumentat e
kërkuara në pikën 2.7 1- për kantierin/karieren përkatëse.
3- Deklaratë e arsyetuar nga administratori i shoqërisë ofertuese ku të deklarohet se
operatori ekonomik zotëron kapacitetin dhe sasinë e nevojshme të gurit për fillimin e
menjëhershëm të punimeve dhe vazhdimin e tyre.”
III.1.2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k ka paraqitur
dokumentacionin e mëposhtëm:
1.Cerifikatë ISO 9001:2008 për sistemin e manaxhimit të cilësisë në emër të subjektit “Topi
Eki” sh.p.k për shërbimet/proceset/produktet e mëposhtme:
“Prodhimi dhe tregtimi i mermerit, granitit, pllakave dhe gurit dekorativ”, e vlefshme deri
në datën 03.09.2017.
3. Leje, në emër të shoqërisë “Topi Eki” sh.p.k për veprimtarinë “Leje minerare
shfrytëzimi për minëeralin ranor pllakor”, zona nr. 431,pa afat vlefshmërie.
4. Akte miratimi për zonën nr. 431, lëshuar nga institucionet përkatëse.
5. Raport testimi, lëshuar nga Instituii Ndërtimit, Departamenti i Laboratorëve, në adresë
të klientit “Topi Eki” sh.p.k “Mbi përcaktimin e vetive fiziko mekanike të mostrës prej
guri natyror”, me karakteristikat përkatëse dhe rezultatet e testimit për: përmasat në
gjatësi, përmasat në gjërësi, përmasat në lartësi, sipërfaqa e seksionit tërthor, ngarkesa e
shkatërrit, rezistenca në shtypje, masa e mostrës, masa vëllimore, poroziteti,, përcaktimi
i ujëthithjes, masa specifike dhe koeficienti i zbutjes.
6. Pamjet e gurëve.
7. Kontratë furnizimi datë 23.04.2015 midis furnizuesit, shoqërisë “Topi Eki” sh.p.k dhe
të furnizuarit, shoqërisë “B 93” sh.p.k. Sipas kësaj kontrate, shoqëria “Topi Eki” sh.p.k
do të furnizojë shoqërinë “B 93” sh.p.k me gurë, pllaka guri dhe çdo lloj materiali
sipas preventivit të punimeve për objektin: “Rikonstruksion urban i qendrës që qytetit,
fasadat, ndriçimi, lulishtja në qendër të Qytetit Përmet”. Furnizimi me gurë do të bëhet
sipas këkesave të shoqërisë “B 93” sh.p.k dhe do të bëhet në mënyrë peirodike e cila
do të jetë sipas standardeve të Certifikuara ISO. Guri që do të përdoret për trotuaret do
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të jetë gur natyror ranor silicor i zi me trashësi 5-6 cm i sharruar natyror me elementët
si më poshtë:
a) Rezistenca në kompresion > 160 mpa
b) Rezistenca pas ciklit ngrirje shkrirje >150 mpa
c) thithja e ujit <3%
d) rezistenca në rëshqitje
d.1 – në të thatë 83 srv
d.2 – në të lagur 57 srv
III.1.3. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se [...] nga elementët e kërkuar
bazuar në provat laboratorike që bashkimi i opertorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be
Is” sh.p.k arriti të paraqeste me anë të raport testimit, plotësohen vetëm dy prekj katër
pikave të kërkuara që janë; Rezistenca në kompesim dhe thithja e ujit. Kurse për pikat b)
Rezistenca pas ciklit ngrirje-shkrirje>150 mpa dhe pika d) Rezistenca në rrëshqitje d.1 në të
thatë 83 srv dhe d.2 në të lagur 57 srv nuk janë pjesë e raportit të testimit “Mbi përcaktimin
e vetive fiziko-mekanike të mostrës prej guri natyror”. Cilësia dhe karakteristikat e
kërkuara për gurin natyror të zi të sharruar janë shumë të rëndësishme pasi do të jetë një
sipërfaqe mbi 5000 m2 e cila do të shtrohet me këtë lloj guri.
III.1.4. Lidhur me këtë arsye skualifikimi, ankimuesi ka sqaruar se në kontratën Nr. Rep
1601/772 e nënshkruar midis shoqërisë “Topi Eki” sh.p,k dhe shoqërisë “B 93” sh.p.k është
cilësuar, përveç të tjerave, furnizimi do të bëhet sipas kërkesave të shoqërisë “B 93” sh.p.k,
e cila do të thotë se kjo kontratë mbulon kërkesat e DST-ve. Kontrata është shoqëruar me
analizë laboratorike, e lëshuar nga Instituti i Ndërtimit, Departamenti i Laboratorëve
(Raport testimi mbi përcaktimin e vetive fizikomekanike të mostrës prej guri natyror).
Nr.serial i këtij raporti është 001/14 sipas dokumentacionit të dorëzuar në tender, nga ku
duket qartë që plotësohen të gjitha kërkesat e kërkuara në DST.
Gjithashtu kemi paraqitur edhe deklaratën e administratorit të shoqërisë “B 93” sh.p.k për
furnizimin me gurë që operatori ekonomik zotëron kapacitetin dhe sasinë e nevojshme të
gurit për fillimin e menjëhershëm të punimeve dhe vazhdimin e tyre.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.1.6. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë kanë detyrimin ligjor të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara dokumentat e tenderit dhe që janë
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konsideruar të nevojshme nga ana e autoritetit kontraktor, sic parashikohet në nenin 46 të
LPP-së.
Në këtë kontekst, nga shqyrtimi i raport analizës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k, rezulton se në të nuk janë përfshirë të gjithë
elementët e përcaktuar në pikën 2.7 të kritereve të vecanta të kualifikimit, si më sipër cituar,
pasi ky raport nuk jep asnjë të dhënë për rezistencën pas ciklit ngrirje-shkrirje>150 mpa dhe
rezistencën në rrëshqitje (d.1) në të thatë 83 srv dhe (d.2) në të lagur 57 srv.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të bashkimit të operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k
& “Be Is” sh.p.k për skualifikimin e tij të padrejtë Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që pretendimi i cituar më lart nuk është
pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim,
për ekonomi të procedurës administrative.
III.3. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be
Is” sh.p.k, për “...kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik “Riviera” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka
ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund
ta kundërshtojë vendimin.”
III.3.2. Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe
të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti
kontraktor.
Në rastin konkret, bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Be Is” sh.p.k,
mbetet i skualifikuar në bazë të arsyetimit të mësipërm, pra trajtimi i pretendimeve të
ankimuesit në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurë, nuk kanë
ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar pretendimet mbi kualifikimin e tij.
Rrjedhimisht, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga bashkimit të operatorëve ekonomikë “B 93”
sh.p.k & “Be Is” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me
objekt: “Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja e Qytetit
Përmet”, me fond limit 85.321.889 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 28.04.2015,
nga autoriteti kontraktor, Bashkia Përmet.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e 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. 883 Protokolli,
Datë 13.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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