KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 158/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me vlerësimin me pikë të ofertës teknike të operatorit ekonomik “Ave
Consulting” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Shërbim
konsulence”, me nr. REF-51163-09-27-2016, me objekt “Studim
projektim – zbatim akset rrugore Skrapar – Gramsh”, me fond limit
56.445.733,9 lekë (pa TVSH), publikuar në datën 29.09.2016, nga
autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar”.

Ankimues:

“Ave Consulting” sh.p.k.
Rruga “Tish Daija”, Pall.7, Ap.28, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rruga “Sami Frashëri”, nr. 33, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për 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.

1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.09.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Shërbim konsulence”, me nr. REF-51163-09-27-2016, me objekt “Studim projektim – zbatim akset
rrugore Skrapar – Gramsh”, me fond limit 56.445.733,9 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.10.2016 autoriteti kontraktor ka zhvilluar fazën e parë të procedurës së mësipërme
të prokurimit (shprehja e interesit), ku rezulton se kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group” sh.p.k.
& “GR Albani” sh.p.k.
2. “Sphaera” sh.p.k.
3. “Ave Consulting” sh.p.k.
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A & E Engineering” sh.p.k.
& “HE & SK 11” sh.p.k.
5. “47 EK 79 & “Iliriada P.K.S” sh.p.k.
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6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “SDC” sh.p.k.
& “Albegis & Co” sh.p.k.
7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Erald – G” sh.p.k.
& “HMK Consulting” sh.p.k.
8. “Klodioda” sh.p.k.
9. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
10. “Infra Trans Project” sh.p.k.
11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “F & S” sh.p.k.
& “Argi” sh.p.k. & “C.E.C Group” sh.p.k.
12. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k.
II.3. Në datën 26.10.2016 është bërë klasifikimi i operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, nga ku
rezulton se në këtë fazë janë kualifikuar operatorët ekonomikë si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group” sh.p.k.
& “GR Albani” sh.p.k.
2. “Sphaera” sh.p.k.
3. “Ave Consulting” sh.p.k.
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A & E Engineering” sh.p.k.
& “HE & SK 11” sh.p.k.
5. “47 EK 79 & “Iliriada P.K.S” sh.p.k.
6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “SDC” sh.p.k.
& “Albegis & Co” sh.p.k.
7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Erald – G” sh.p.k.
& “HMK Consulting” sh.p.k.
8. “Klodioda” sh.p.k.
9. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
10. “Infra Trans Project” sh.p.k.
11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “F & S” sh.p.k.
& “Argi” sh.p.k. & “C.E.C Group” sh.p.k.
12. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k.
II.4. Në datën 07.12.2016 është zhvilluar faza e dytë e procedurës së prokurimit për dorëzimin e
propozime teknike dhe ekonomike.
II.5. Në datën 15.12.2016 KVO-ja përfundoi vlerësimin e ofertave teknike të ofertuesve të
kualifikuar si më poshtë:
1. “47 EK 79 & “Iliriada P.K.S” sh.p.k.
92.59 pikë
2. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
81.11 pikë
3. “Sphaera” sh.p.k.
78.5 pikë
4. “Infra Trans Project” sh.p.k.
77.62 pikë
5. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k.
76.29 pikë
6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “SDC” sh.p.k.
& “Albegis & Co” sh.p.k.
75.92 pikë
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7. “Ave Consulting” sh.p.k.
8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A & E Engineering” sh.p.k.
& “HE & SK 11” sh.p.k.

71.1 pikë
69.25 pikë

Sipas proces verbalit të vlerësimit të propozimeve teknike të mbajtur në datë 24.05.2016, Komisioni
i Vlerësimit të Ofertave bëri shqyrtimin e propozimeve teknike, duke dhënë vlerësimin me pikë
përkatësisht sipas pasqyrave të mëposhtme:
Anëtar

Emri i konkurentit

Përvoja
në punë
të
ngjash
me
0-10

Metodologjia e
propozuar
20-50

Stafi
0-30

Transferi Total
mi i
100/90
njohurive

7
8
8

35
40
35

24
27
28

73.33
83.33
78.88

7
8
7

36
30
36

23
22
23

73.33
66.66
73.33

7
7
7

36
30
30

25
20
25

75.55
63.33
68.88

8
8
9

47
45
48

28
28
29

92.22
90
95.55

8
7
8

39
30
35

28
25
25

83.33
68.88
75.55

7
8
8

39
40
39

27
26
25

81.11
82.22
80.00

8
8

40
35

28
24

84.44
74.44

Sphaera
1
2
3
Ave Consulting
1
2
3
A& E Engineering & HE
& SK 11
1
2
3
47 EK 79 & “Iliriada
P.K.S
1
2
3
SDC & Albegis & Co
1
2
3
Gjeokonsult & Co
1
2
3
Infra Trans Project
1
2

4

3

7

40

27

74.00

7
9
7

33
45
33

22
28
22

68.88
91.11
68.88

Illyrian Consulting
Engineers
1
2
3

II.6. Në datën 20.10.2016, operatori ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vlerësimin teknik të KVO në lidhje me ofertën e tij duke
pretenduar si më poshtë:
[...] Duke u nisur nga pikët e mësipërme shoqëria jonë paraqet ankesën pranë komisionit ku
kërkojmë që të rishikohen dhe një herë pikët për:
- Përvojën për punë të ngjashme
Shoqëria Ave Consulting shpk ka një përvojë disa vjeçare në hartimin e projekteve të
ndryshme si në sektorin privat ashtu edhe në atë shtetëror. E gjithë eksperienca e këtyre
viteve është e pasqyruar në cv e shoqërisë të shoqëruara dhe me kontrata të ndryshme (pjesë
e këtyre kontratave janë dhe kontratat e lidhura me institucionin tuaj).
Kontrata të rëndësishme si:
 Kontrata nr. 4167/5 datë 26.08.2015 me objekt “Studim projektim By Pass Tepelenë”, me
vlerë 33.600.000 lekë përfshirë vlerën e TVSH;
 Kontratë nr. 4328/6, datë 15.10.2014 me objekt “Studim projektim masa inxhinierike në
aksin Buzuq - Çorovodë”, me vlerë 20.400.000 lekë përfshirë vlerën e TVSH;
Disa nga kontratat e tjera janë:
 Kontrata datë 15.02.2014 me objekt “Punime rehabilituese në rrugën Dames – Tepelenë”,
me vlerë 30.000 euro pa përfshirë vlerën e TVSH;
 Kontrata nr. 674, datë 26.10.2015 me objekt “Masterplan i ri i zhvillimit të Sh.a Porti Detar
Sarandë (Porti i Qytetit dhe Porti Limjon), me vlerë 1.450.450 lekë pa përfshirë vlerën e
TVSH;
Etj.
- Metodologjia
Metodologjia e paraqitur nga ana jonë si operator ekonomik ka të trajtuar në detaje
realizimin e projektit duke iu referuar dhe termave të referencës (detyrës së projektimit) të
vënë në dispozicion nga ana juaj. Prandaj kërkojmë që dhe vlerësimi për metodologjinë të
rishikohet në tërësi nga komisioni.
- Stafi
Shoqëria “Ave Consulting” shpk ka një staf të kualifikuar.
Pjesë e stafit të tyre janë inxhinierë me një eksperiencë pune shumë vjeçare në fushën e projektimit
dhe mbikëqyrjes së objekteve.
E rëndësishme është të theksohet se një pjesë e mirë e këtij stafi është pjesë e grupit akademik pranë
fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, të cilët mbajnë dhe tituj shkencor.
(bashkalidhur kësaj shkrese CV e stafit të shoqërisë të cilat përshkruajnë më së miri eksperiencat
disavjeçare dhe kualifikimet e stafit). Stafi i propozuar ka qenë pjesë e hartimit të projekteve të
ndryshme që ne si shoqëri kemi bashkëpunuar dhe me institucionin tuaj.
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Nga sa më sipër kërkojmë që pikët e vendosura nga ana e komisionit të jetë një vlerësim i drejtë
bazuar në kualifikimet dhe eksperiencat disavjeçare të stafit.
Duke u nisur nga gjithçka shprehur më sipër, kërkojmë që komisioni të rivlerësojë me pikët e duhura
për:
- Përvojën për punë të ngjashme
- Metodologjia
- Stafi
II.7. Në datën 27.12.2016, nëpërmjet shkresës me nr.10479/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
II.8. Në datën 06.01.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar vlerësimin e ofertës teknike me pikë.
Në ankesën e paraqitur pranë KPP, ankimuesi parashtron si më poshtë:
[…]
Vlerësimi që është bërë kësaj metodologjie mendojmë se nuk është i drejtë për arsye se: vlerësimi i
saj është bërë nga një KVO e përbërë nga një jurist, një arkitekt dhe një inxhinier…. të cilët nuk i
kanë aftësitë teknike për të bërë vlerësimin e duhur.
Duket qartë se komisioni ka përcaktuar fituesin sepse vetëm një kompani ka marrë 47 pikë tek
metodologjia kurse të gjithë të tjerët janë vlerësuar më pak se 39 pikë[…]
II.9. Në datën 18.01.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 19/2 prot., Komisioni i Prokurimit Publik i ka
rikërkuar autoritetit kontraktor paraqitjen e dokumentacionit të kërkuar me shkresën nr. 22/1 prot.,
datë 11.01.2017.
II.10. Nëpërmjet shkresës nr. 274 prot., datë 18.01.2017, protokolluar me tonën në datën 19.01.2017
me objekt “Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Studim projekt –
zbatim akset rrugore Skrapar – Gramsh”, dhe shkresës nr. 396/1 prot., datë 23.01.2017,
protokolluar me tonën në datë 23.01.2017, me objekt “Dërgim dokumentacioni për procedurat e
prokurimit “Studim projekt – zbatim akset rrugore Skrapar – Gramsh”[...]”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II.11. Në datë 30.01.2017 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin K.P.P 32/2017, ku vendosi:
[…]
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Shërbim konsulence”, me nr. REF-51163-09-27-2016, me objekt
“Studim projektim – zbatim akset rrugore Skrapar – Gramsh”, me fond limit 56.445.733,9
lekë (pa TVSH), publikuar në datën 29.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar”.
2. Autoriteti kontraktues të kryejë rivlerësimin e procedurës së mësipërme në zbatim të
konstatimeve të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik në këtë vendim.
3. Autoriteti kontraktues brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k.
II.12. Me shkresën nr. 734/1 prot., datë 09.02.2017, autoriteti kontraktor në zbatim të vendimit nr.
32/2017 të Komisionit të Prokurimit Publik ka kryer rivlerësimin e propozimeve teknike, ku
operatori ekonomik ankimues u vlerësua me pikë mesatare 70.36 pikë, me një vlerësim më të ulët
se vlerësimi i parë.
Autoriteti kontraktor nuk ka zbatuar vendimin e KPP, por ka kryer rivlerësimin e procedurës dukek
kaluar në ulje të pikëve të operatorit ekonomik ankimues, në kundërshtim ky veprim me vendimin
përfundimtar të Komisionit të Prokurimit Publik.
II.13. Në datën 15.02.2017 me vendimin KPP 32/3/2017, Komisioni i Prokurimit Publik, nuk ka
hequr pezullimin e procedurës së mësipërme të prokurimit, pasi autoriteti kontraktor nga
informacioni i depozituar pranë KPP-së, nuk rezulton të ketë zbatuar vendimin e Komisionit të
Prokurimit Publik, KPP 32/2017, datë30.01.2017.
II.14. Në datën 10.02.2017, operatori ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar rivlerësimin teknik të KVO.
[…]
Nisur nga krahasimi i vlerësimit të parë dhe vlerësimit të bërë nga autoriteti kontraktor pas ankesës
tonë pranë KPP, në të cilën ne këmi kërkuar të na jepët vlerësimi i duhur nga KVO duke u bazuar
nga përvoja e punëve të ngjashme, metodologjia dhe stafi vemë re se rivlerësimi i bërë është në
kundërshtim të plotë me vendimin e dhenë nga KPP.
KPP pasi ka shqyrtuar ankesën tonë dhe të gjithë dokumentacionin e shoqërisë e ka pranuar atë
dhe ka dhënë argumentet e detajuara për punët e ngjashme , projektet dhe kontratat e realizuara
nga shoqëria jonë, për metodologjinë dhe stafin e shoqërisë ku është shprehur qartë për vlerësimin
që duhet të kishte dhënë autoriteti kontraktor, shoqërisë Ave Consulting. Vendim KPP datë
30.01.2017, Nr. 32/2017.
Pas këtij vendimi të KPP të arsyetuar në ligj dhe të gjithë dokumentacionin e shoqërisë është
shprehur qartë për vlerësimin që duhej ti jepej shoqërisë “Ave Consulting”. Referuar
procesverbalit Nr. 6, datë 06.02.2017 “I vlerësimit të Propozimit Teknik”, autoriteti kontraktor me
vlerësimin e bërë jo vetëm që nuk i shtoi pikët (sipas rekomandimeve të KPP), por e uli vlerësimin
e mëparshëm të bërë nga ana e tij, gjë që duket e palogjikshme nga ana jonë por më e rëndësishmja
është se nuk ka zbatuar aspak vendimin e dhënë nga KPP.
Duke u nisur nga gjithçka e shprehur më sipër kërkojmë që KVO të rivlerësojë edhe njëherë me
pikët e duhura shoqërinë tonë.
II.15. Në datën 17.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr.1056/3 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
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II.16. Në datën 24.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar rivlerësimin e ofertës teknike me pikë. Në ankesën e paraqitur
pranë KPP, ankimuesi parashtron si më poshtë:
[…]
Në vijim të arsyetimeve, bazuar në korrespondencën e shkresave, operatori ekonomik “Ave
Consulting” sh.p.k. kërkon një vlerësim me pikë nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik si
organi më i lartë i prokurimeve publike duke qenë se autoriteti kontraktor është treguar i njëanshëm
dhe më e rëndësishmja nuk ka zbatuar aspak vendimin e KPP.
II.17. Në datën 13.03.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 1667/1prot., datë 07.03.2017, pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, është depozituar dokumentacioni dhe informacioni i autoritetit
kontraktor në lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit si edhe me trajtimin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. mbi rivlerësimin e
propozimit teknik të këtij të fundit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 3, pika 3 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Kontratat e konsulencës” janë kontratat për shërbime publike
konsulence, të një natyre intelektuale dhe këshilluese, duke përjashtuar llojet e tjera të shërbimeve,
ku mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë”.
III.1.2. Në nenin 37 “Shërbimet e konsulencës”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin
e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Shërbim konsulence
është një procedurë prokurimi me faza, sipas nenit 34/1 të LPP-së, e cila shërben për prokurimin e
kontratave publike për shërbime të një natyre intelektuale dhe/ose këshilluese.
ii. Vlerësimi i propozimeve teknike kryhet duke marrë parasysh kriteret e mëposhtme:
- përvojën e konsulentit;
- cilësinë e metodologjisë së propozuar;
- kualifikimet e stafit kryesor të propozuar;
- transferimin e njohurive, nëse kërkohet.
Çdo kriter vlerësohet në një shkallë nga 1 deri në 100 e, më tej, pesha e tyre kthehet në pikë
përkatëse. Minimumi i pikëve të propozimit teknik për të vazhduar me vlerësimin e propozimit
ekonomik është 70 pikë.
Formula që zbatohet në këtë rast parashikohet në dokumentet standarde të Tenderit”.
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III.1.3. Në dokumentat e tenderit, kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 5, pika
5.1. “Vlerësimi i Propozimeve teknike”, përcaktohet se: “Autoriteti Kontraktor shqyrton çdo
propozim teknik për të konfirmuar nëse ai është në pajtim me të gjitha kërkesat e paraqitura në
Dokumentat e Tenderit dhe se i pranon të gjitha afatet e kushtet. Propozimi që nuk plotëson Termat
e References, ose dështon në pajtueshmërinë e kushteve dhe afateve të kontratës, të shprehura në
Dokumentat e Tenderit, do të refuzohet. Autoriteti Kontraktor vlerëson dhe rendit propozimet
teknike në pajtim me procedurat dhe kriteret e vlerësimit të paraqitura në Dokumentat e Tenderit.
Asnjë kriter vlerësimi nuk do të përdoret, nëse nuk është paraqitur në Dokumentat e Tenderit. Nëse
Dokumentat e Tenderit parashikojnë një rezultat minimal që duhet të arrihet, çdo propozim që nuk
arrin këtë minimum do të refuzohet”.
III.1.4. Në dokumentat e tenderit, kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 5, pika
5.5. “Kriteret e vlerësimit”, janë përcaktuar kriteret e vlerësimit si më poshtë:
Kriteret e vlerësimit
Vlerësimi i Propozimeve Teknike kryhet duke marrë parasysh kriteret e mëposhtme:
Kriteret e Vlerësimit
Pikët
(i)
Përvoja per Pune te Ngjashme te Konsulentit
[0-10]
(ii)
Metodologjia e Propozuar
[20-50]
(Përqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punës, aftësia organizative)
(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar
[0-30]
(iv)
Transferimin e Njohurive, (nëse kërkohet)
Total (Propozimi Teknik)

[0-10]
100%



Minimumi i pikëve të Propozimit Teknik, per te vazhduar me vleresimin e
propozimit ekonomik, është 70 pikë.
Vlerësimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulës së mëposhtme:
Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik
Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar
Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (duke filluar nga çmimi më i ulët)
Pe = 100 x Çu / Ç
(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)
Vlerësimi përfundimtar
Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:
Pesha për Propozimin Teknik: X = (pikët e propozimit teknik x 0.8)
Pesha për Propozimin Ekonomik: Y = (pikët e propozimit ekonomik x 0.2)
Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik.
Formula e llogaritjes është si më poshtë:
Oferta më e mirë = X + Y
Firma që ka marrë më shumë pikë gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe ekonomike do të ftohet për
negociata dhe lidhjen e kontratës.
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III.1.5. Në shtojcën 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Ligjor” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimimi, operatorëve ekonomikë i është kërkuar përmbushja e
kushteve si më poshtë: Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet e kërkuara më sipër në shtojcën “Kriteret e
përgjithshme të pranimit / kualifikimit”.
 Përvoja e mëparshme:
a. Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet, me
vlerë jo më të vogël se 16 000 000 të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, realizuar
me sukses gjatë tri viteve të fundit.
Kjo të vërtetohet me kopje te kontratave/vërtetim të lëshuar nga një ent publik dhe faturat tatimore
të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimi i realizuar. Në rastin e përvojës së mëparshme
të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen kontrata dhe fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
 Kapaciteti teknik dhe profesional:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Licencë profesionale të shoqërisë dhe te drejtuesve teknike per projektim, të lëshuar nga
autoritetet kompetente shtetërore, për kategoritë si më poshtë:
- 3/c (1.objekte me shkalle te larte veshtiresie b/arme - metalike - 2. Troje dhe shpate me
qendrueshmeri te ulet.)
- 6/a ( projetim rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore)
- 6/c (projektim shtresa rrugore dhe sistemim asfaltime)
- 7/a (projektim ura dhe vepra arti te vogla deri ne 10 m)
- 7/b (projektim ura dhe vepra arti mbi 10m –Estakada)
- 11/a (Projektues te sinjalizimit rruge sinjalistike ne rruge locale, rruge urbane dytesore
dhe interurbane dytesore)
Gjithashtu, për efekt të kryerjes së studim projektimit në tërësi, kandidati/ofertuesi duhet të ketë në
staf shtesë (dhe me kontratë të rregullt pune) inxhinier me licencë projektimi te vlefshme me
kategoritë:
- 2/d (projektim peisazh, sistemim sipërfaqe të gjelberta, lulishta e parqe)
- 4c (Linja e rrjeta elektrike – telefoni – radiofoni – citofoni – sistem alarmi – televiziv, per
objekte civile, industriale turistike).
- 5/d (vepra ujitje – kullimi –impiante vaditese – diga, deri ne 10m – damba.)
- 8/a (projektues gjeodet, bazamente gjeodezike – rilevime ne te gjitha shkallet)
- 9/e (studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri
te ulet, Studime e projektime hidrogjeologjike).
*Në lidhje me vlefshmërinë e licencave ekzistuese dhe përshtatjen e kategorive me përshkrimet
përkatëse, ofertuesit të mbajnë parasysh VKM-në nr.759 datë 12.11.2014 “Për licencimin
profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit
e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim.
(Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara
nga vendi i origjinës, pranë Autoritetit shteteror kompetent Shqiptar, konform VKM 759, date
12.11.2014)
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b. Një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit si dhe listën e
kontratave të shërbimeve të realizuara. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre,
licencat profesionale kur kanë të tilla dhe kontratat individuale sipas legjislacionit në fuqi.
c. Dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit: Numri mesatar
i punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 10(dhjete) punonjës për periudhën Korrik 2015
– Gusht 2016. (E vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve,
shoqëruar edhe me formularin E–SIG 025/a.)
ç. Kandidati/ofertuesi te paraqese certifikatat:
- ISO 9001:2008 (Për implementimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë)
- ISO 14001:2004 (Për implementimin e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit)
d.Operatoret e huaj ekonomikë, duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në gjuhën
shqipe (si gjuhë e ofertës), të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe të jenë te certifikuara “Apostille”.
Për vendet që nuk kanë ratifikuar Konventën e Hagës datë 5 tetor 1961, “Për heqjen e kërkesës për
legalizim diplomatik e konsullor të dokumenteve zyrtare të huaja”, duhet të bëhen legalizimet në
ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. (Mos paraqitja në këtë formë
është kusht skualifikues).
 Kriteret e Vlerësimit
Pikët
(i)
Përvoja per Punë të Ngjashme të Konsulentit
[0-10]
(ii)
Metodologjia e Propozuar
[20-50]
(Përqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punës, aftësia organizative)
(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar
[0-30]
(iv)
Transferimin e Njohurive, (nuk kërkohet)
[0-10]
* Transferimi i njohurive nuk do të kerkohet. Pikët nga 0-10 ndahen përpjesëtimisht
kritereve të tjera të sipërcituara.
Total (Propozimi Teknik)
100%
 Minimumi i pikëve të Propozimit Teknik, per te vazhduar me vleresimin e
propozimit ekonomik, është 70 pikë.
Vlerësimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulës së mëposhtme:
Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik
Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar
Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (duke filluar nga çmimi më i ulët)
Pe = 100 x Çu / Ç
(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)
Vlerësimi përfundimtar
Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:
Pesha për Propozimin Teknik: X = (pikët e propozimit teknik x 0.8)
Pesha për Propozimin Ekonomik: Y = (pikët e propozimit ekonomik x 0.2)
Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik.
Formula e llogaritjes është si më poshtë:
Oferta më e mirë = X + Y
Firma që ka marrë më shumë pikë gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe ekonomike do të ftohet për
negociata dhe lidhjen e kontratës.
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III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kriterin: “Kapaciteti
Ligjor i operatorëve ekonomikë:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet e kërkuara më sipër në shtojcën “Kriteret e
përgjithshme të pranimit / kualifikimit”.
 Përvoja e mëparshme:
a. Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet, me
vlerë jo më të vogël se 16 000 000 të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, realizuar
me sukses gjatë tri viteve të fundit.
Kjo të vërtetohet me kopje te kontratave / vërtetim të lëshuar nga një ent publik dhe faturat tatimore
të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimi i realizuar. Në rastin e përvojës së mëparshme
të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen kontrata dhe fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara”.
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar bazës ligjore të sipërcituar, që disiplinon shërbimin
e konsulencës, ku parashikohet se, në tërësi propozimi teknik i nënshtrohet vlerësimit të tre
elementëve kryesorë, të tillë si përvoja e konsulentit, kualifikimi i stafit të propozuar si dhe
metodologjia e propozuar nga operatorët ekonomikë, të kualifikuar në fazën e parë të procedurës,
si dhe duke pasur parasysh të gjitha kërkesat e parashikuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor, në vendimin KPP 32/2017, datë 30.01.2017, ka analizuar dhe argumentuar mbi të gjithë
dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik në këtë procedurë prokurimi.
Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik, ka arsyetuar që autoriteti
kontraktor duhet të bëjë rivlerësimin e procedurës duke rivlerësuar operatorin ekonomik ankimues
me pikë sa më afër kufirit maksimal të përcaktuar në dokumentat e procedurës së prokurimit, përsa
i përket përvojës së mëparshme, metodologjisë dhe stafit. Ashtu siç edhe është shprehur në
vendimin e mëparshmë, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, është e vërtetë se, vlerësimi me
pikë bazohet në gjykimin personal dhe individual të secilit prej anëtarëve të komisionit të vlerësimit
të ofertave, brenda diapazonit me pikë, të përcaktuar në dokumentat e tenderit, por nga ana tjetër
ky vlerësim dhe gjykim, nuk duhet të jetë subjektiv, por i bazuar dhe arsyetuar mbi
dokumentacionin e paraqitur nga secili operator ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit,
duke mos dhënë vlerësime me ndryshime të dukshme e të thella, në kushtet kur, dukshëm, operatori
ekonomik provon dhe vërteton se ka paraqitur një dokumentacion të plotë e të mjaftueshëm për t’u
vlerësuar me pikët maksimale.
Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur dokumentacion të shumtë në lidhje
me eksperiencat e mëparshme të ngjashme, duke paraqitur një sërë kontratash me objekt të
ngjashëm e të njëjtë me objektin e prokurimit objekt shqyrtimi, çka rrjedhimisht duhet të vlerësohet,
duke u finalizuar me vlerësimin maksimal me pikë nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave.
Autoriteti kontraktor, në këtë rast, nuk ka zbatuar vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik, por
ka vepruar e gjykuar në kundërshtim me këtë vendim duke dhënë një vlerësim tjetër në drejtim të
uljes së pikëve të operatorit ekonomik ankimues.
Në kushtet kur, nga ana e operatorit ekonomik ankimues është ngarkuar një dokumentacion i plotë
në lidhje me kontratat e ngjashme, duke u paraqitur një numër i konsiderueshëm kontratash të
shtrira në kohë dhe të lidhura dhe ekzekutuara me autoritete të ndryshme shtetërore dhe private, aq
më tepër kur disa prej këtyre kontratave rezultojnë të jenë të njëjta, rrjedhimisht vlerësimi do të
bëhet në maksimumin e tij, bazuar dhe në frymën e legjislacionit për prokurimin publik.
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KPP, sqaron autoritetin kontraktor se, vlerësimi është i matshëm në kushte kur niveli i pikëzimit
është në raport me dokumentacionin e paraqitur, pra vlerësimi me pikë jepet duke analizuar
kontratat e ngjashme në tërësinë e tyre, duke përfshirë shumë elementë të tillë si data e lidhjes,
mënyra e realizimit, objekti i kontratës, vlera e saj etj, dhe rrjedhimisht vlerësimi maksimal nuk
mund të jepet, duke parë dhe analizuar vetëm numrin e kontratave të paraqitura, pa realizuar
brendinë e tyre me të gjithë elementët e përmendur më sipër. Autoriteti kontraktor nuk jep asnjë
argument apo arsyetim në drejtim të moszbatimit të vendimit të KPP, por shkon edhe më tej duke
kryer këtë vlerësim në drejtim të uljes së pikëve të këtij ankimuesi.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor e ka kaluar momentin
procedurial të vlerësimit të ofertave sipas mënyrës dhe gjykimit të tij, dhe në këtë fazë është i
detyruar që sipas legjislacionit në fuqi për prokurimet publike, të zbatojë vetëm vendimin e
Komisionit të Prokurimit Publik, i cili është një vendim administrativisht përfunditmar, si vendim
i organit më të lartë në fushën e prokurimeve.
Ashtu siç është argumentuar edhe në vendimin KPP 32/2017, datë 30.01.2017, Komisioni i
Prokurimit Publik, sqaron se, është e vërtetë se, vlerësimi me pikë bazohet në gjykimin personal
dhe individual të secilit prej anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave, brenda diapazonit me
pikë të përcaktuar në dokumentat e tenderit, por, nga ana tjetër, ky vlerësim dhe gjykim, nuk duhet
të jetë subjektiv, por i bazuar dhe arsyetuar mbi dokumentacionin e paraqitur nga secili operator
ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, duke mos dhënë vlerësime me ndryshime të
dukshme e të thella, në kushtet kur, dukshëm operatori ekonomik provon dhe vërteton se ka
paraqitur një dokumentacion të plotë e të mjaftueshëm për t’u vlerësuar me pikët maksimale.
Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës.
KPP sqaron autoritetin kontraktor, se, vlerësimi është i matshëm në kushtet kur, niveli i pikëzimit
është në raport me dokumentacionin e paraqitur, pra vlerësimi me pikë jepet duke analizuar
dokumentacionin e paraqitur në lidhje me stafin, duke përfshirë shumë elementë të tillë si numri i
personelit, eksperienca, profesionet, vitet e punës pranë shoqërisë ankimuese, etj., dhe rrjedhimisht
vlerësimi maksimal nuk mund të jepet vetëm duke parë dhe analizuar vetëm në mënyrë
sipërfaqësore pa realizuar brendinë e tyre me të gjithë elementët e përmendur më sipër.
Autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar nuk ka zbatuar vendimin K.P.P 32/2017, datë
30.01.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit “Shërbim konsulence”,
me nr. REF-51163-09-27-2016, me objekt “Studim projektim – zbatim akset rrugore Skrapar –
Gramsh”, me fond limit 56.445.733,9 lekë (pa TVSH), publikuar në datën 29.09.2016, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar”.
Bazuar në këtë vendimi autoriteti jo vetëm që duhet të kryejë një rivlerësim të propozimeve teknike,
por duhet të vlerësojë me objektivitet sipas arsyetimit të mësipërm.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar 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, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Shërbim konsulence”, me nr. REF-51163-09-27-2016, me objekt
“Studim projektim – zbatim akset rrugore Skrapar – Gramsh”, me fond limit 56.445.733,9
lekë (pa TVSH), publikuar në datën 29.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar”.
2. Autoriteti kontraktues të kryejë rivlerësimin e procedurës së mësipërme në zbatim të
vendimit K.P.P 32/2017, datë 30.01.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktues 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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Ave Consulting” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 292 Prot.
Datë 24.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi Hektor Balluku
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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