KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 157/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 23/03/2017 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Rej” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Shërbimi i pastrimit të Njësive Administrative Qendër, Novosele,
Shushicë të Bashkisë Vlorë” me Nr. REF-64841-12-28-2016 me
fond limit 78,558,912 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 30.01.2017
nga autoriteti kontraktor Bashkia Vlorë.

Ankimues:

“Rej” shpk
Adresa: Banesë private pranë zyrave të ish Komunës Udenisht,
Pogradec

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Vlorë
Adresa: Sheshi “4 Heronjte”, rruga:”Osman Haxhiu”
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.
1

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;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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 ekonomikë ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i
lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me
kërkesat e 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 28.12.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Shërbimi i pastrimit të Njësive Administrative
Qendër, Novosele, Shushicë të Bashkisë Vlorë” me Nr. REF-64841-12-28-2016 me fond limit
78,558,912 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 30.01.2017 nga autoriteti kontraktor Bashkia Vlorë.
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II.2 . Në datën 30.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor,
rezulton se në datën 10.02.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Rej” shpk
2. “Alko Impex General Construction”dshh
3. “Avduli” shpk

65,495,447
72,640,269
77,842,755

lekë
lekë
lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.3.1. Operatori ekonomik “Rej” shpk është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tij me
argumentin se:
“[...] Kontrata e ngjashme e paraqitur nga shoqëria ofertuese në këtë procedure, është lidhur
me Bashkinë Pogradec në datë 16.01.2015 dhe përfundon në datë 16.01.2020. Në dokumentat
standarte të tenderit dhe në nenin 28 pika 3 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 percaktohet se
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet 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”. Kjo kontratë është e parealizuar, pasi eshte ende në
proces dhe nuk mund të konsiderohet si kontratë e ngjashme në këtë procedure. • Në kriteret e
vecanta të kualifikimit pika k, zëri b, përcaktohet se : ”Subjekti ofertues duhet të disponojë
dokumentacion për realizimin e kësaj kontrate të ketë këto mjete (në pronesi ose qira): Mjete me
karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t 3 copë (në pronesi ose me qira)” Nga katër
mjetet e paraqitura nga subjekti ofertues, për të përmbushur këtë kriter kualifikimi, vetem 1
(KO8239A) prej tyre e plotëson dokumentacionin e përcaktuar kurse për 3 mjetet e tjera të
paraqitura, janë konstatuar mangësite si më poshtë: - Mjeti me targa PG6278B është mbi
kapacitetin e kërkuar në dst. - Mjeti me targa AA712KI është nën kapacitetin e kërkuar. - Mjeti
me targa AA558HF është me leje transporti që i ka përfunduar afati në datë 25.01.2017,
ndërkohe që ofertat janë hapur në datë 30.01.2017. [...]”
II.4. Në datën 16.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Rej” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar nga ana e autoritetit
kontraktor me nr.197 protokolli hyrës datë 16.02.2017.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] Arsyet e skualifikimit janë: “[...] Kontrata e ngjashme e paraqitur
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nga shoqëria ofertuese në këtë procedure, është lidhur me Bashkinë Pogradec në datë
16.01.2015 dhe përfundon në datë 16.01.2020. Në dokumentat standarte të tenderit dhe në nenin
28 pika 3 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 percaktohet se “Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet 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”. Kjo kontratë është e parealizuar, pasi eshte ende në proces dhe nuk mund të
konsiderohet si kontratë e ngjashme në këtë procedure. • Në kriteret e vecanta të kualifikimit
pika k, zëri b, përcaktohet se : ”Subjekti ofertues duhet të disponojë dokumentacion për
realizimin e kësaj kontrate të ketë këto mjete (në pronesi ose qira): Mjete me karroceri
vetëshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t 3 copë (në pronesi ose me qira)” Nga katër mjetet e
paraqitura nga subjekti ofertues, për të përmbushur këtë kriter kualifikimi, vetem 1 (KO8239A)
prej tyre e plotëson dokumentacionin e përcaktuar kurse për 3 mjetet e tjera të paraqitura, janë
konstatuar mangësite si më poshtë: - Mjeti me targa PG6278B është mbi kapacitetin e kërkuar
në dst. - Mjeti me targa AA712KI është nën kapacitetin e kërkuar. - Mjeti me targa AA558HF
është me leje transporti që i ka përfunduar afati në datë 25.01.2017, ndërkohe që ofertat janë
hapur në datë 30.01.2017. Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit, ku ju keni argumentuar
se • Kontrata e ngjashme e paraqitur nga shoqeria ofertuese ne kete procedure, eshte lidhur me
Bashkine Pogradec ne date 16.01.2015 dhe perfundon ne date 16.01.2020. Ne dokumentat
standarte te tenderit dhe ne nenin 28 pika 3 te VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 percaktohet se
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet 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”. Kjo kontrate eshte e parealizuar, pasi eshte ende ne
proces dhe nuk mund te konsiderohet si kontrate e ngjashme ne kete procedure. Ju sqarojmë se:
Në dokumentet e tenderit është kërkuar që: “Në lidhje me përvojën e mëparshme, Subjekti
ofertues duhet te paraqese shërbime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të
fundit financiare sa 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë tri viteve të fundit. Per provimin e ketij kriteri duhet te paraqitet si
dokumentacion: Kontrata e lidhur e shoqeruar me vertetim nga marresi i sherbimit (ne vertetim
duhet te percaktohet vlera, periudha, marresi i sherbimit), faturat e tvsh, situacion mujor/vjetor
te sherbimit te kryer” Në nenin 46 pika 1 c e LPP thuhet shprehimisht se operatorët ekonomikë,
për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të
gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato
janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese: “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; Ndërsa në nenin 28 pika 3 të rregullave të prokurimit publik të VKM 914
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datë 29.12.2014 parashikohet se Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor
kërkondëshmi për shërbimet 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.
Shoqëria “Rej” shpk gëzon përvojë të mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit dhe
veçanërisht në ofrimin e shërbimit të pastrimit të qyteteve dhe zonave urbane. Për të dëshmuar
eksperiencën e ngjashme shoqëria jonë ka depozituar në dosjen e tenderit kontratën lidhur më
datë 16.01.2015 me bashkinë Pogradec me objekt “Pastrim dhe grumbullimi mbeturinave të
qytetti” me vlerë totale të kontratës198,062,504 lekë me TVSH. Kontrata e mësipërme,
megjithëse është një kontratë në vazhdimësi, ju sqarojmë se: Së pari në asnjë rast në kriteret e
veçanta të kualifikimit në asnjë rast nuk është parashikuar se kontrata duhet të ketë përfunduar,
por shërbimi duhet të ketë përfunduar dhe i kryer me sukses. Konkretisht në KVK është kërkuar
Subjekti ofertues duhet te paraqese shërbime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri
viteve të fundit financiare sa 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që
është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Per provimin e ketij kriteri duhet te paraqitet si
dokumentacion: Kontrata e lidhur e shoqeruar me vertetim nga marresi i sherbimit (ne vertetim
duhet te percaktohet vlera, periudha, marresi i sherbimit), faturat e tvsh, situacion mujor/vjetor
te sherbimit te kryer” Ndaj ne kemi dorëzuar, bashkëngjitur kontratës, si kusht i vendosur nga
ana Juaj faturat me TVSH të lëshuara nga ana jonë dhe të pranuara rregullisht nga ana e
autoriteti kontraktor si edhe të nënshkruara nga supervizori i shërbimit, pjesë e autoritetit
kontraktor. Gjithashtu, për të provuar se shërbimi është kryer me sukses kemi dorëzuar edhe
Formularin e Vlerësimit lëshuar nga Bashkia Pogradec për të gjithë vitin 2015-2016 nënshkruar
nga titullari i institucionit duke provuar dhe njëherë se shërbimi i kryer është kryer SHUMË
MIRË DHE SE SHËRBIMI ËSHTË PËRMBUSHUR ME SUKSES. Gjithashtu, ju sqarojmë se
edhe në rregullat e prokurimit publik neni 28 pika 3 parashikohet se Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për shërbimet 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. Në rradhë të parë, edhe RPP që ju i referoheni parashikon se do të quhet
dokumentacioni vlefshëm shërbime të kryera gjatë tre viteve të fundit dhe jo kontrata të
përfunduar gjatë tre viteve të fundit. LPP në asnjë rast nuk ndalon lidhjen e kontratave shumë
vjeçare, si edhe Marrëveshjeve Kuadër deri në 4 vjet ndaj dhe për vërtetimin e eksperiencës
kërkohen prova dhe dëshmi se operatorët ekonomikë kanë përfunduar shërbimin me sukses
brenda një ose disa kontratave me kushtin e vetëm që shërbimi të jetë kryer brenda tre viteve të
fundit. Nga sa sqaruam më sipër, nënvizojmë se edhe në KVK të kualifikimit të vendosur nga
ana e autoritetit tuaj si edhe nga parashikimet e nenit 46 të LPP dhe nenit 28 pika 3 të VKM 914
datë 29.12.2014 “për rregullat e prokurimit publik” të ndryshuar në asnjë rast nuk parashikohet
se kontrata duhet të jetë e përfunduar, por me anë të dokumentacionit dhe dëshmive përkatëse të
provohet se operatori ekonomik ka kryer dhe përfunduar me sukses shërbime të ngjashme në
përputhje me vlerën e kërkuar nga autoriteti kontraktor dhe shoqëruar me dokumentacionin
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provues. Mendojmë se e rëndësishme është të provohet se ofertuesi gëzon eksperiencë të
ngjashme dhe në asnjë rast të provohet se kontrata ka përfunduar brenda tre viteve të fundit,
pasi në të kundërt do të ndodheshim para diskriminimit të shoqërive që gëzojnë eksperiencë dhe
ndërkohë kanë kontrata shumë vjeçare. Ak pengon konkurrencën e ndershme pa u bazuar në
asnjë argumentim ligjor. Për arsyen e dytë të skualifikimit ju sqarojmë: Keto mjete duhet te jene
te pajisur me dokumentacion sipas legjislacionit ne fuqi. Per mjetet qe jane me qira duhet te
paraqitet edhe kontrata e qirase me nje afat vlefshmerie jo me pak se nje vit. Për mjetet që
shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje
qarkullimi), policen e sigurimit, taksat vjetore te mjetit, si dhe lejen e transportit nga bashkia per
vete ose te trete. Shoqëria jonë ka dorëzuar në faqen e APP-së mjetet si më poshtë vjon: Kontratë
qeraje për mjetin me targë AA 712 KI shoqëruar me dokumentacion të vlefshëm (leje qarkullimi,
certifikatë kontrolli teknik, policë sigurimi me masë maksimale të autorizuar 3500 kg dhe masë
të mjetit bosh 2035 kg. Referuar certifikatës së kontrollit teknik të lëshuar nga koncesionari SGS
në seksionin Tipi I mjetit, deklarohet se është mjet tip kamion me kapacitet deri në 3.5
ton Kontratë qeraje për mjetin me targë AA 558 HF shoqëruar me dokumentacion të vlefshëm (
leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, policë sigurimi me masë maksimale të autorizuar
11500 kg dhe masë të mjetit bosh 8020 kg Tipi i mjetit, deklarohet se është mjet tip kamion me
kapacitet nga 7.5 ton deri në 15 ton. Mjeti me targë KO8239A i pranuar i vlefshëm nga ana e
autoritetit kontraktor. Kontratë qeraje për mjetin me targë PG6278 B shoqëruar me
dokumentacion të vlefshëm ( leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, policë sigurimi me masë
maksimale të autorizuar 11900 kg dhe masë të mjetit bosh 7820 kg Tipi I mjetit, deklarohet se
është mjet tip kamion me kapacitet nga 7.5 ton deri në 15 ton. Në lidhje me pretendimin tuaj se
mjeti i transportit kamioncinë AA 558 HF, megjithëse është cilësuar i vlefshëm nga ana Juaj për
kapacitetin e tij teknik, në gjykimin tuaj nuk konsiderohet i vlefshëm pasi i ka skaduar certifikata
për trasportin e mallrave brenda vendit për llogari të vet, ju sqarojmë se mjeti i mësipërm është
kërkuar nga ana juaj për transportin e mbeturinave. Në udhëzimin Nr. 15 datë 24.07.2007 të
Ministrit të Transportit dhe Telekomunikacionit për “kriteret dhe procedurat e lëshimit të
licencave, autorizimeve dhe ceritifikave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor’ në
Ankesin 2 Llojet e mallrave që nuk kanë nevojë për licencë ose certifikatë në pikën 2
parashikohet se “ Në llojet e mallrave për transport brenda vendit që nuk kanë nevojë për
certiikatë përfshihen: Transporti i mbeturinave që dalin nga pastrimi i qyteteve dhe shërbimeve
të tjera publike në qytet.” Ndaj nënvizojmë se ju nuk mund të skualifikoni shoqërinë tonë me
pretendimin se mjeti I mësipërm nuk është shoqëruar me certifikatë për transport mallrash
brenda vendit, ku në Udhëzimin nr 15 /2007 i dalë në zbatim të Kodit Rrugor të Shqipërisë
parashikohet se për mjetet e transportit që transportojnë mbeturina urbane nuk është e
nevojshme paisja me certifikatë transporti. Ndaj ky pretendim nuk mund të shërbejë për arsye
skualifikimi. Në lidhje me pretendimin tuaj se mjetet janë nën kapacitetin ose mbi kapacitetin
prej 3.5 ton të kërkuar nënvizojmë se në kriteret e tenderit është kërkuar Mjete me karroceri
veteshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t Së pari, nënvizojmë se në asnjë rast nuk është
përcaktuar kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton apo kapacitet total të mjetit deri në 3.5 ton. Në
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fjalinë e mësipërme në asnjë rast nuk shfaqet asnjë shenjë pikëzimi, prejse, apo pjesë tjetër
lidhëse e fjalisë që të sqarojë në rast se ju kërkoni mjet me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton apo
mjet me kapacitet ( peshë) deri në 3.5 ton. Të ndodhur para këtij fakti shoqëria jonë i drejtohet
leximit gjuhësor dhe interpretimit gjuhësor të kërkesës tuaj duke paraqitur mjete vetëshkarkuese
e kapacitet deri në 3.5. ton. Ndaj shoqëria jonë për plotësimin e KVK ka paraqitur: Mjeti me
targë KO8239A I pranuar I vlefshëm nga ana e autoritetit kontraktor. Kontratë qeraje për mjetin
me targë AA 558 HF shoqëruar me dokumentacion të vlefshëm (leje qarkullimi, certifikatë
kontrolli teknik, policë sigurimi me masë maksimale të autorizuar 11500 kg dhe masë të mjetit
bosh 8020 kg Tipi I mjetit, deklarohet se është mjet tip kamion me kapacitet nga 7.5 ton deri në
15 ton. Mjeti i mësipërm është me kapacitet mbajtës 3.5. ton. Kontratë qeraje për mjetin me
targë AA 712 KI shoqëruar me dokumentacion të vlefshëm ( leje qarkullimi, certifikatë kontrolli
teknik, policë sigurimi me masë maksimale të autorizuar 3500 kg dhe masë të mjetit bosh 2035
kg. Referuar certifikatës së kontrollit teknik të lëshuar nga koncesionari SGS në seksionin Tipi I
mjetit, deklarohet se është mjet tip kamion me kapacitet deri në 3.5 ton Mjeti i mësipërm është
me kapacitet total 3.5. ton. Gjithashtu ka paraqitur edhe mjetin me targë PG6278 B shoqëruar
me dokumentacion të vlefshëm ( leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, policë sigurimi me
masë maksimale të autorizuar 11900 kg dhe masë të mjetit bosh 7820 kg Tipi I mjetit,
deklarohet se është mjet tip kamion me kapacitet nga 7.5 ton deri në 15 ton, I cili plotëson
kapacitetin minimal mbajtës prej 3.5 ton. Nënvizojmë se ju nuk mund të skualifikoni shoqërinë
tonë referuar interpretimit të mundshëm tuajin se mjetet nuk janë me kapacitet mbajtës 3.5. ton,
ku në asnjë rast në DST nuk është parashikuar se mjetet duhet të jenë me kapacitet mbajtës nga
1.5-3.5 ton por vetëm me kapacitet 3.5. ton. Referuar nenit 55 pika 2 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” ju nuk mund të skualifikoni shoqërinë tonë referuar
kritereve të cilat nuk janë përfshirë në dokumentet e tenderit. Ashtu siç vihet re lehtësisht nga
renditja e operatorëve ekonomikë, oferta e paraqitur nga “Rej” shpk është oferta me çmim më të
ulët nga të gjitha ofertat e paraqitura në këtë prokurim. Diferenca e çmimit të paraqitur nga
“Rej” shpk dhe operatori i shpallur fitues nga autoriteti kontraktor është në vlerën 12,347,308
lekë të reja, vlerë kjo e konsiderueshme që autoriteti kontraktor duhej të kishte pasur pararsysh
në momentin e vlerësimit të ofertave për këtë prokurim. [....]”
II.5. Në datën 20.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.197/1 prot datë 20.02.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Rej” shpk.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Bashkia Vlorë duke marrë shkas nga pretendimet e paraqitura në ankesë,
mori në shqyrtim dokumentacionin e shoqërisë “Rej” shpk nga ku rezulton se: Kontrata e
ngjashme e paraqitur nga shoqëria ofertuese “Rej” shpk në këtë procedurë është lidhur me
Bashkinë Pogradec më datë 16.01.2015 dhe përfundon më datë 16.01.2020. Në dokumentat
standard të tenderit dhe nenin 28 pika 3 të VKM 914 datë 29.12.2014 përcaktohet se “Për të
provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për shërbimet e mëparshme,
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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. Në lidhje me këtë kriter kualifikimi, KVO e ka skualifikuar
shoqërinë “Rej” për arsye se kjo kontratë është e pa realizuar pasi është ende në proces dhe nuk
mund të konsiderohet si kontratë e ngjashme në këtë procedurë. Lidhur me këtë arsye të
skualifikimit, shoqëria ankimuese pretendon se “Kontrata e paraqitur është në vazhdimësi dhe së
pari në asnjë rast në kriteret e veçanta të kualifikimit në asnjë rast nuk është parashikuar se
kontrata duhet të ketë përfunduar, por shërbimi duhet të ketë përfunduar i kryer me sukses....
Nga shqyrtimi i argumenteve të mësipërme, legjislacionit në fuqi si dhe dokumentacionit të
paraqitur rezulton se : Në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, neni 28 pika 3 përcaktohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme,
autoriteti kontraktor kërkondëshmi për shërbimet 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” Kontrata e paraqitur është akoma në proces dhe me afat për tu realizuar deri në vitin
2020. Bazuar në nenin 53 pika 3 përcaktohet se autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtijneni vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është më përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe ën dokumentet e tenderit. Në kriteret
e veçanta të kualifikimit, pika k zëri b përcaktohet se: k.
Subjekti ofertues duhet të disponojë
dokumentacion për realizimin e kësaj kontrate të ketë këto mjete (në pronësi ose qira): a.
Mjete/makina teknologjike për terheqjen e mbetjeve urbane me kapacitet mbajtës 5 -10
ton 2 copë (në pronësi ose me qira) b.Mjete me karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t
3 copë (në pronësi ose me qira). Në lidhje me këtë kriter kualifikimi, KVO e ka
skualifikuar shoqërinë “Rej” për arsye se nga katër mjetet e paraqituram nga subjekti ofertues,
për të përmbushur këtë kriter kualifikimi, vetëm 1 ( KO 8239A) prej tyre e plotëson
dokumentacionin e paraqitur, kurse për 3 mjetet e tjera të paraqitura, janë konstatuar mangësitë
si më poshtë: Mjeti me targë PG 6278 B është mbi kapacitetin e kërkuar në DST, mjeti me trgë
AA 712 KI është nën kapacitetin e kërkuar, mjeti me targë AA 558 HF është me leje transporti që
i ka përfunduar afati në datë 25.01.2017 ndërkohë që ofertat janë hapur në datë 30.01.2017. Nga
subjekti ankimuesi në lidhje me mjetin me targa AA 712 KI përcaktohet se “mjeti i mësipërm
është me kapacitet toal 3,5 ton” Në lejen e qarkullimit në mbështetje të akteve ligjore dhe
nënligjore në fuqi në lejen e qarkullimit, referuar nr.23 pesha 3.5 ton përfaqëson peshën kufitare
të përgjithshme me ngarkesë të plotë të mjetit që përbëhet nga pesha e vetë mjetit të gatshëm për
lëvizje dhe nga ajo e ngarkesës së tij dhe referuar nr.24 të lejes së qarkullimit të mjetit pesha
2035 ton përfaqëson peshën e vetë mjetit të gatshëm për lëvizje. Pra sa më sipër cituar kapaciteti
mbajtës apo ngarkesa e mjetit është “Pesha kufitare e përgjithshme me ngarkesë të plotë e
mjetit- peshën e vetë mjetit të gatshëm për lëvizje” Në vijimësi të këtij gjykimi, kapaciteti mbajtës
i mjetit të mësipërm është 1465 ton pra nuk varion midis 1.5 -3.5. Ton siç është kërkuar. Nga
subjekti ankimues në lidhje me mjetin me targë PG 6278 B përcaktohet se “është i shoqëruar me
dokumentacion të vlefshëm ( leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, policë sigurimi) me masë
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maksimale të autorizuar 11,900 kg dhe me masë mjeti bosh 7820 kgm deklarohet se është mjet
tip kamion me kapacitet nga 7.5 ton -15 ton. Vetë subjekti ankimuesi e ka pranuar se ky mjet
është me kapacitet mbi atë të kërkuar, në kriteret e kualifikimit përcaktohet taksativisht “Mjete
me karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1.5-3.5 t”, ndërkohë që kapaciteti i këtij mjeti del
11,900-7820=4080 ton. Pra nga një veprim i thjeshtë matematikor del e qartë se sa kapaciteti i
këtij mjeti nuk është 1,5-3,5 ton. Nga subjekti ankimues në lidhje me mjetin me targa AA 558 H
përcaktohet se “ Në Udhëzimin nr. 15 datë 24.07.2007 të Ministrit të Transportit dhe
Telekomunikacionit përcaktohet se në llojet e mallrave për transport brenda vendit që nuk kanë
nevojë për certifikatë përfshihen transporti i mbeturinave që dalin nga pastrimi i qyteteve dhe
shërbimeve të tjera publike”. Vetë subjekti ankimues e ka pranuar se ky mjet nuk e ka lejen e
transportit, por jepet një argument tjetër duke referuar në Udhëzimin e Ministrit të Transportit
dhe Telekomunikacionit. Në referencën e paraqitur citohet aneksi 2 pika 2 i këtij Udhëzimi, por
citohet i pa plotë, pasi në fund të ketij ankesi ekziston edhe një përjashtim që parashikon “kur
mallrat e mësipërme transportohen për llogari të subjektit me mjete jo në pronësi të tij, mjetet e
transportuesit që ofron shërbimin me pagesë, duhet të jenë pajisur me certifikatë sipas
dispozitave të këtij udhëzimi. Në rastin konkret ky mjet disponohet nga shoqëria “Rej” mbi
bazën e kontratës së qirasë të lidhur me qiramarrësin I.M. Në këtë kontratë përcaktohet pagesa
mujore për përdorimin e mjetit si dhe pagesa për mirëmbajtjen e tij. Nga sa më lart nga 4 mjetet
e paraqitura, 3 prej tyre nuk janë në përputhje me kriteret e përcaktuara në kushtet e
kualifikimit. Ky arsyetim vjen në përputhje me vendimin e KPP 12/2017 ku përcaktohet se:
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues nuk e përmbush kriterin
e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për paraqitjen e tre mjeteve
kamionë me kapacitet mbajtës 5 ton secili.
Konstatohet se, nga tre mjetet e deklaruara nga operatori ekonomik si kamionë, për të cilët ka
paraqitur edhe dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të dokumentave të tenderit, vetëm një
mjet e plotëson këtë kapacitet dhe konkretisht mjeti me targë XXX. Mjeti me targë XXX nuk
plotëson kapacitetin mbajtës 5 ton, ndërsa mjeti me targë XXX nuk ka të dhëna mbi të cilat të
verifikohet dhe llogaritet kapaciteti mbajtës i mjetit. Gjykojmë se është barrë e operatorit
ekonomik ankimues pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekti shqyrtimi, të vërtetojë se
disponon kapacitetet teknike në lidhje me mjetet. Sqarojmë se dokumenti Çertifikatë e kontrollit
teknik në brendinë e tij ka të përcaktuar një element me emërtim “Tipi i mjetit rrugor” dhe
poshtë tij është shënuar “Kapaciteti nga 3.5 deri në 7.5 ton”, duke mos dhënë një element të
saktë e të detajuar në lidhje me kapacitetin e mjetit. Kjo e dhënë, ashtu siç sqaron edhe autoriteti
kontraktor, nuk tregon kapacitetin mbajtës të kërkuar në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor, por thjesht jep një të dhënë të përgjithshme duke përcaktuar kufirin minimal dhe
kufirin maksimal të kapacitetit mbajtës dhe brenda këtij diapazoni është edhe kapaciteti i këtij
mjeti, por duke mos u dhënë një e dhënë konkrete mbi bazën e të cilës të bëhet verifikimi i
përputhshmërisë me kapacitetet e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kapaciteti real mbajtës
i mjetit është një element që jepet më së miri në të dhënat e lejes së qarkullimit të mjetit.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues se në total e plotëson kapacitetin prej 15 ton nuk
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qëndron, pasi ky kapacitet është kërkuar për 3 mjete, secili me nga 5 ton, kriter ky i
papërmbushur nga operatori ekonomik, pasi vetëm një mjet nga tre mjete kamion të deklaruara
prej tij është në përputhje me kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor. [...]”
II.6. Në datën 28.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Rej ” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 17.03.2017 me anë të shkresës nr. 1810/1 prot datë 08.03.2017, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Rej” shpk për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se “Kontrata e ngjashme e paraqitur nga shoqëria ofertuese në këtë
procedure, është lidhur me Bashkinë Pogradec në datë 16.01.2015 dhe përfundon në datë
16.01.2020. Në dokumentat standarte të tenderit dhe në nenin 28 pika 3 të VKM Nr. 914, datë
29.12.2014 percaktohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon
dëshmi për shërbimet 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”. Kjo kontratë është e
parealizuar, pasi eshte ende në proces dhe nuk mund të konsiderohet si kontratë e ngjashme në
këtë procedure” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçamta të kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi parashikohet se
a.
Në lidhje me përvojën e mëparshme, Subjekti ofertues duhet te paraqese shërbime të
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare sa 40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Per
provimin e ketij kriteri duhet te paraqitet si dokumentacion: Kontrata e lidhur e shoqeruar me
vertetim nga marresi i sherbimit (ne vertetim duhet te percaktohet vlera, periudha, marresi i
sherbimit), faturat e tvsh, situacion mujor/vjetor te sherbimit te kryer.
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III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, “Rej” shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Kontratë Shërbimi datë 16.01.2015 lidhur mes bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Rej” shpk dhe “Shpresa” shpk dhe autoritetit kontraktor Bashkia Pogradec me objekt “
Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mneturinave publike të qytetit të Pogradecit” me
vlerë të kontratës 198,062,504 lekë me TVSH me kohëzgjatje 5 vjeçare për periudhën
nga 16.01.2015 deri më 15.01.2020 shoqëruar me Fatura Tatimore të Shitjeje të lëshuar
nga shoqëria “Rej” shpk dhe të pranuara rregullisht nga autoriteti kontraktor për
periudhën Janar 2015- Tetor 2016 sëbashku me Situacion Mujor të nënshkruar nga
kontraktuesi, supervizori i punimeve dhe titullari i autoritetit kontraktor dhe Formular
Vlerësimi lëshuar nga autoriteti kontraktor për periudhën e kryer të shërbimit nga data
16.01.2015 deri më 31.12.2016 me anë të së cilës vërtetohet se shërbimi është
përmbushur me vlerësim të shprehur në fjalë “shumë mirë” dhe me vlerë totale të
shërbimit të kryer nga kontraktuesi 75.359.260 lekë me TVSH, nga të cilat 80 % kryer
nga shoqëria “Rej” shpk dhe 20 % nga shoqëria “Shpresa” shpk.
III.1.3. Në nenin 46 pika 1 gërna “b” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
të ndryshuar parashikohet se:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese: 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.1.4. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës
4 të këtij neni, vlerëson një oferte 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.1.5. Në nenin 28 , pika 3 “Kontratat e Shërbimeve” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Për të provuar
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për shërbimet 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. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme
kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me
sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
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dhe shërbimet e realizuara.”
III.1.6. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në plotësim të dëshmisë së eksperiencës së
ngjashme me objektin e procedurës së prokurimit objekt ankimi, operatori ekonomik ankimues
“Rej” shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektornike, Kontratë Shërbimi datë
16.01.2015 lidhur mes bashkimit të operatorëve ekonomikë “Rej” shpk dhe “Shpresa” shpk dhe
autoritetit kontraktor Bashkia Pogradec me objekt “ Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i
mneturinave publike të qytetit të Pogradecit” me vlerë të kontratës 198,062,504 lekë me TVSH
me kohëzgjatje 5 vjeçare për periudhën nga 16.01.2015 deri më 15.01.2020. Në
dokumentacionin shoqërues të dorëzuar në SPE, KPP konstaton se ankimusi, krahas kontratës së
lidhur mes palëve, ka dorëzuar edhe Fatura Tatimore të Shitjeje të lëshuar nga shoqëria “Rej”
shpk dhe të pranuara rregullisht nga autoriteti kontraktor për periudhën Janar 2015- Tetor 2016.
Nga verifikimi i kryer, KPP konstaton se me anë të faturave të mësipërme të dorëzuar, ankimuesi
ka dëshmuar se kontraktori (shoqëria “Rej” shpk dhe “Shpresa” shpk) kanë kryer në total për
periudhën Janar 2015- Tetor 2016 gjithësej 58,374,522 lekë pa TVSH shërbime të kryera,
shërbime të cilat janë pranuar rregullisht nga autoriteti kontraktor, vërtetuar kjo me nënshkrimin
e faturave pjesore mujore si edhe situacionet pjesore mujore shoqërues të faturave të mësipërme.
Gjithashtu, KPP konstaton se ankimuesi, ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektornike
edhe Formular Vlerësimi lëshuar nga autoriteti kontraktor për periudhën e kryer të shërbimit nga
data 16.01.2015 deri më 31.12.2016 me anë të së cilës vërtetohet se shërbimi është përmbushur
me vlerësim të shprehur në fjalë “shumë mirë” dhe me vlerë totale të shërbimit të kryer nga
kontraktuesi 75.359.260 lekë me TVSH, nga të cilat 80 % kryer nga shoqëria “Rej” shpk dhe 20
% nga shoqëria “Shpresa” shpk. Referuar formularit të mësipërm, rezulton se 80 % e shërbimeve
janë kryer nga ankimuesi “Rej” shpk. Referuar formularit të mësipërm, dhe vlerës totale të
faturave të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, KPP konstaton se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar, ankimuesi ka dëshmuar se ka kryer në total 46,699,617 lekë pa
TVSH shërbime të ngjashme me objektin e prokurimit. Në pjesëmarrje në procedurat e
prokurimit publik, në drejtim të dëshmisë së eksperiencës së mëparshme, të ngjashme me
objektin e procedurës së prokurimit, KPP gjykon se, referuar aktit nënligjor në zbatim të LPP-së,
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
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shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin
privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara.” Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të
provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me shërbimin
objekt prokurimi. Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore
e formale, por të analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e
dokumentuara nga ofertuesit/kandidatët, në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të
cilin vendosen kriteret e përcaktuara. Në rastin konkret, KPP gjykon se ratio legis e nenit 46
pika 1 gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, është
vërtetimi i eksperiencës së mëparshme të operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit. Konkretisht KPP gjykon referuar aktit nënligjor në zbatim të ligjit, parashikohet
strictu sensu se pranohen si dëshmi të ngjashme vërtetime ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara dhe në asnjë rast lidhur me faktin se kontrata në tërësi duhet të ketë
përfunduar. Gjithashtu, edhe në kriteret e veçanta të kualifikimit, KPP konstaton se vetë
autoriteti kontraktor ka parashikuar dorëzimin e shërbime të mëparshme, të ngjashme, të kryera
gjatë tri viteve të fundit financiare sa 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Në rastin konkrekt, KPP gjykon se në respekt të
ligjit për prokurimin publik autoriteti kontraktor nuk mund të skualifikojë operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik vetëm për faktin se kontrata fillestare e shërbimit
është në proces dhe e pa përfunduar, kur këto të fundit, me anë të dokumentacionit të dorëzuar
provojnë për periudhën e deklaruar kanë kryer shërbim, shërbim i cili është përfunduar me
sukses dhe pranuar nga ana e autoritetit kontraktor. Referuar kritereve të veçanta të kualifikimit
të hartuar nga autoriteti kontraktor, si edhe vetë parashikimeve të aktit nënligjor të zbatim të
ligjit, KPP gjykon se në asnjë rast nuk parashikohet se operatorët ekonomikë, për të vërtetuar
eksperiencën e mëparshme në kontratat e shërbimit publik duhet të dorëzojnë kontrata të
përfunduara, por me anë të dokumentacionit duhet të dëshmojnë se kanë realizuar me sukses
shërbime të përfunduara brenda 3 viteve të fundit, gjykimi i kufizuar vetëm mbi anën formale të
kontratës në rast se kjo e fundit ka përfunduar ose jo , do të sillte rastin klasik të diskriminimit të
operatorëve ekonomikë të cilët zotërojnë kontrata shumë vjeçare. KPP gjykon se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar në SPE, ankimuesi ka vërtetuar se ka kryer me sukses, shërbime të
ngjashme mbi vlerën e kërkuar nga autoriteti kontraktor, ( 40 % të vlerës së fondit limit të
kontratës së prokuruar).
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Rej” shpk për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se “Në kriteret e vecanta të kualifikimit pika k, zëri b, përcaktohet se
: ”Subjekti ofertues duhet të disponojë dokumentacion për realizimin e kësaj kontrate të ketë këto
mjete (në pronesi ose qira): Mjete me karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t 3 copë
13

(në pronesi ose me qira)” Nga katër mjetet e paraqitura nga subjekti ofertues, për të përmbushur
këtë kriter kualifikimi, vetem 1 (KO8239A) prej tyre e plotëson dokumentacionin e përcaktuar
kurse për 3 mjetet e tjera të paraqitura, janë konstatuar mangësite si më poshtë: - Mjeti me targa
PG6278B është mbi kapacitetin e kërkuar në dst. - Mjeti me targa AA712KI është nën
kapacitetin e kërkuar. - Mjeti me targa AA558HF është me leje transporti që i ka përfunduar
afati në datë 25.01.2017, ndërkohe që ofertat janë hapur në datë 30.01.2017. ” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:

III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçamta të kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi parashikohet se
Subjekti ofertues duhet te disponoje dokumentacion per realizimin e kesaj kontrate te kete keto
mjete (ne pronesi ose qira):
a.
ton

Mjete/makina teknologjike per terheqjen e mbetjeve urbane me kapacitet mbajtes 5 -10
2 cope (ne pronesi ose me qira)

b.
Mjete me karroceri veteshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t
me qira)

3 cope (ne pronesi ose

Keto mjete duhet te jene te pajisur me dokumentacion sipas legjislacionit ne fuqi. Per
mjetet qe jane me qira duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase me nje afat vlefshmerie jo me
pak se nje vit. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që
verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), policen e sigurimit, taksat vjetore te mjetit, si dhe
lejen e transportit nga bashkia per vete ose te trete
III.2.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, “Rej” shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë AA 712 KI shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, dhe Policë Sigurimi dhe me masë maksimale të autorizuar 3500 kg dhe
masë të mjetit bosh 2035 kg.
ii. Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë KO8239A shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit dhe
me masë maksimale të autorizuar 7490 kg dhe masë të mjetit bosh 5200 kg.
iii. Kontratë qeraje datë 29.06.2016 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë AA558 HF shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit dhe
me masë maksimale të autorizuar 11500kg dhe masë të mjetit bosh 8020 kg.
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iv. Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë PG 6278 Bshoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit dhe
me masë maksimale të autorizuar 11900 kg dhe masë të mjetit bosh 7820 kg.
III.2.3. Në nenin 46 pika 1 gërna “b” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
të ndryshuar parashikohet se:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese: 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.2.4. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës
4 të këtij neni, vlerëson një oferte 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.2.5. Në nenin 28 pika 5 gërma “ç” “Kontratat e Shërbimeve” të Vendimit nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

III.2.6. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.2.7. Në nenin 46 pika 1, 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
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dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”, ndërsa në nenin 53/3 të
LPP-së parashikohet se se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
oferte 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...”. Neni 55 pika 2 e LPP-së
parashikon se “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar
ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”. Komisioni
i Prokurimit Publik thekson pozitën e tij të veçantë si një organ quazi gjyqësor dhe si i tillë në
vendimarrjen e tij bazohet në fakt, prova dhe ligj. Në mënyrë eksplicide ligji për prokurimin
publik parashikon se vlerësimi i ofertave duhet bërë vetëm në përputhje me kriteret e kualifikimit
të parashikuara në dokumentet e procedurës përkatëse. Vlerësimi i ofertave referuar kritereve të
tjera të kualifikimit të cilat në asnjë rast nuk janë parashikuar në dokumentet e procedurës së
prokurimit jo vetëm që është në kundërshtim me nenin 55 pika 2 e LPP-së,i cili parashikon se
“Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën
fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk
duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.”, por cënon
gjithashtu parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit, parashikuar nga neni 2 i lex
specialis, atë të barazisë në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve që i ngarkohen ofertuesve. Në
rastin konkret, KPP konstaton se referuar kritereve të veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor
në drejtim të plotësimit të kapacitetit teknik, disponueshmërisë së mjeteve ka parashikuar dëshmi
mbi disponueshmërinë e mjeteve teknologjike (kompatator), me kapacitet mbajtës 5-10 ton dhe
mjete me karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1.5-3.5 ton. KPP konstaton se në lidhje me
kërkesën e autoritetit kontraktor mbi dorëzimin e mjeteve me karroceri vetëshkarkuese, ky i
fundit (autoriteti kontraktor) ka përcaktuar vetëm elementin e karrocerisë së mjetit (
vetëshkarkues) dhe kapacitet 1.5-3.5.ton, pa përcaktuar shprehimisht në rast se është kërkuar
kapacitet total i mjetit ( masë maksimale e autorizuar) apo në rast se është kërkuar kapacitet
mbajtës i mjetit, duke lënë të hapur mbi mënyrën e plotësimit të kriterit të sipërcituar nga ana e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. KPP gjykon se në asnjë
rast referuar kritereve të veçanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar
shprehimisht se kapaciteti i mësipërm i mjeteve të kërkuar është kapacitet mbajtës (kjo referuar
edhe ndarjes së bërë në kërkimin mbi kapacitetin mbi mjetet teknologjike, ku qartësisht është
bërë dallimi mbi kapacitetin e kërkuar si kapacitet mbajtës i kompatatorit). KPP gjykon se në
cilësinë e një organi quazi gjyqësor, në vendimarrjen e tij, ky i fundit i referohet parimeve të së
drejtës Judicis est judicare secundum allegata et probate ( organi vendos në bazë të fakteve dhe
provave të administruara në proces) . KPP nuk mund të gjykojë mbi plotësimin e kritereve të
veçanta të kualifikimit mbi kritere të cilat nuk janë parashikuar shprehimisht në dokumentet e
garës. Në rastin konkret, nga verifikimet e kryera, KPP konstaton se ankimuesi ka dorëzuar në
SPE, në përmbushje të kritereve të veçanta të kualifikimit 4 mjete me karroceri vetëshkarkuese,
nga të cilat mjeti me targë KO8239A është cilësuar i vlefshëm nga vetë autoriteti kontraktor. Në
lidhje me mjetin me targë AA 712 KI, KPP konstaton se mjeti i mësipërm është me masë
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maksimale të autorizuar 3500 kg në respekt të kritereve të veçanta të kualifikimit, ndërsa mjeti
me targë AA558 HF përmbush sërish kriteret e veçanta të kualifikimt, pasi kapaciteti mbajtës i
të cilit është 3480 kg ( brenda kapacitetit të lejuar nga ana e autoritetit kontraktor). KPP
konstaton se referuar shkresës nr.197/1 prot datë 20.02.2017 i kthen përgjigje palës ankimuese
autoriteti kontraktor, inter allia ka argumentuar se “[...]Ky arsyetim vjen në përputhje me
vendimin e KPP 12/2017”, KPP nënvizon se në rastin konkret nuk ndodhemi në një situatë
mutatis mutandis, pasi rrethanat nuk janë të njëjta, pasi referuar rrethanave të faktit dhe kritereve
të veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka parashikuar qartësisht llojin e kapacitetit të
kërkuar, duke specifikuar këtë të fundit si kapacitet mbajtës.

III.2.8. Në lidhje me pjesën e dytë të skualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik ankimues me
pretendimin se Mjeti me targa AA558HF është me leje transporti që i ka përfunduar afati në datë
25.01.2017, ndërkohe që ofertat janë hapur në datë 30.01.2017. Komision i i Prokurimit Publik
konstaton se certifikatat për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor lëshohen në zbatim të
Ligjit Nr.8378, datë 22.07.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar; Ligjit
Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për qeverisjen vendore”, të ndryshuar. Referuar bazës ligjore të
sipërcituar, me qëllim : rregullimin, disiplinimin dhe monitorimin e veprimtarisë së ushtruar ose
që kërkohet të ushtrohet nga personat fizikë a juridikë në fushën e transportit rrugor, si dhe
integrimin e plotë të tyre në tregun Europian të transportit rrugor, është miratuar edhe Udhëzimi
Nr.15 datë 24.07.2007 i Ministrit të Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit Për
Kriteret dhe Proçedurat e Lëshimit të Liçencave, Autorizimeve dhe Çertifikatave për Ushtrimin e
Veprimtarisë në Transportin Rrugor”. Në ankesin 2 “Llojet e Mjeteve dhe Mallrave qe nuk kane
Nevoje per Liçence” të udhëzimit të sipërcituar parashikohet se “2. Në llojet e mallrave për
transport brenda vendit, që nuk kanë nevojë për çertifikatë përfshihen:
[…] - Transporti mbeturinave që dalin nga pastrimi i qyteteve dhe shërbimeve të tjera publike
në qytete.
Kur mallrat e mësipërme transportohen për llogari të subjektit me mjete jo në pronësi të tij,
mjetet e transportuesit që ofron shërbimin me pagesë duhet të jenë pajisur me çertifikatë sipas
dispozitave të këtij udhëzimi. […]”
III.2.9. KPP konstaton se referuar kritereve të veçanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka
parashikuar disponueshmërinë e mjeteve të mësipërme me qëllim realizimin e shërbimit të
pastrimit dhe largimin e mbetjeve urbane në përputhje me termat e referencës së shërbimit të
sipërcituar. Referuar Udhëzimit të mësipërm, i cili rregullon procedurën e pajisjes me certifikatë
të subjetkeve juridikë privatë të sipërcituar, KPP konstaton se Transporti mbeturinave që dalin
nga pastrimi i qyteteve dhe shërbimeve të tjera publike në qytete është shërbim i përjashtuar nga
pajisja me certifikatë për transport mallrash brenda vendit. Në lidhje me pretendimin e autoritetit
kontraktor se “Në referencën e paraqitur citohet aneksi 2 pika 2 i këtij Udhëzimi, por citohet i
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pa plotë, pasi në fund të ketij ankesi ekziston edhe një përjashtim që parashikon “kur mallrat e
mësipërme transportohen për llogari të subjektit me mjete jo në pronësi të tij, mjetet e
transportuesit që ofron shërbimin me pagesë, duhet të jenë pajisur me certifikatë sipas
dispozitave të këtij udhëzimi. Në rastin konkret ky mjet disponohet nga shoqëria “Rej” mbi
bazën e kontratës së qirasë të lidhur me qiramarrësin I.M. Në këtë kontratë përcaktohet pagesa
mujore për përdorimin e mjetit si dhe pagesa për mirëmbajtjen e tij.” , KPP gjykon se në
interpretim të Udhëzimit të mësipërm në të cilën parashikohet se “Kur mallrat e mësipërme
transportohen për llogari të subjektit me mjete jo në pronësi të tij, mjetet e transportuesit që
ofron shërbimin me pagesë duhet të jenë pajisur me çertifikatë sipas dispozitave të këtij
udhëzimi”, lidhet strictu sensu në rastin kur ofertuesi ( në rastin konkret shoqëria “Rej” shpk,) do
të merrte me qira shërbimin në tërësi ( mjetin tranportues dhe shoferin). Referuar kontratës së
qirasë datë 29.06.2016, lidhur mes shoqërisë “Rej” shpk në cilësinë e qiramarrësit dhe
qiradhënësit I.M., KPP konstaton se qiradhënësi ka dhënë me kontratë qiraje mjetin dhe jo
shërbimin në tërësi ( mjet+ shofer). Referuar nenit 801 të Kodit Civil, në të cilën parashikohet se
Qiraja është kontrata me të cilën njëra palë (qiradhënësi) detyrohet t’i japë palës tjetër
(qiramarrësit) një send të caktuar, nëgëzim të përkohshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar.,
KPP gjykon se me anë të kontratës së mësipërme, në analizë te tre tagrave të pronarit, teoria e te
drejtes civile mes posedimit (i cili kupton sundimin efektiv të pronës-mjetit ), gezimit (i cili ka të
bëjë me përdorimin dhe shfrytezimin e pronës), dhe disponimin e konsideron si e drejta më
thelbesore e pronarit, shoqëria “Rej” shpk për gjatë gjithë kohës së kontratës gëzon dy prej
tagrave të mësipërme, gëzim dhe posedim të mjetit, duke ofruar shërbimin vetë dhe jo me
transportues të tjerë. Sa më sipër, KPP gjykon se nuk ndodhemi para rastit të mësipërm
parashikuar në Udhëzimin Nr.15 datë 24.07.2007 i Ministrit të Punëve Publike Transportit dhe
Telekomunikacionit Për Kriteret dhe Proçedurat e Lëshimit të Liçencave, Autorizimeve dhe
Çertifikatave për Ushtrimin e Veprimtarisë në Transportin Rrugor”. Sa më sipër KPP gjykon se,
për sa kohë që shërbimi do të kryhet nga vetë shoqëria “Rej” shpk dhe kuadri ligjor në fuqi nuk
parashikon certifikimin me certifikatë për transportin e mallrave për natyrën e shërbimit objekt
kontrate, KPP nuk mund të gjykojë mbi plotësimin/ mosplotësimin e kriterit të mësipërm.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese 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 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 operatorit ekonomik “Rej” shpk për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt “Shërbimi i pastrimit të Njësive Administrative
Qendër, Novosele, Shushicë të Bashkisë Vlorë” me Nr. REF-64841-12-28-2016 me
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2.
3.
4.
5.

fond limit 78,558,912 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 30.01.2017 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Vlorë.
Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Rej” sh.p.k.
dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Rej” sh.p.k.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 313 Protokolli; Datë 28.02.2017;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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Mendim kundër
Unë Kleves Janku, anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, parashtroj me shkrim mendimin
tim kundër, për t’ia bashkëngjitur vendimit përfundimtar të Komisionit të Prokurimit Publik në
lidhje me shqyrtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Rej” shpk me objekt Shfuqizimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Rej” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Shërbimi i
pastrimit të Njësive Administrative Qendër, Novosele, Shushicë të Bashkisë Vlorë” me Nr. REF64841-12-28-2016 me fond limit 78,558,912 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 30.01.2017 nga
autoriteti kontraktor Bashkia Vlorë.
1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Rej” shpk për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se “Kontrata e ngjashme e paraqitur nga shoqëria ofertuese në këtë
procedure, është lidhur me Bashkinë Pogradec në datë 16.01.2015 dhe përfundon në datë
16.01.2020. Në dokumentat standarte të tenderit dhe në nenin 28 pika 3 të VKM Nr. 914, datë
29.12.2014 percaktohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon
dëshmi për shërbimet 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”. Kjo kontratë është e
parealizuar, pasi eshte ende në proces dhe nuk mund të konsiderohet si kontratë e ngjashme në
këtë procedure” konstatoj se:
1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçamta të kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi parashikohet se
a.
Në lidhje me përvojën e mëparshme, Subjekti ofertues duhet te paraqese shërbime të
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare sa 40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Per
provimin e ketij kriteri duhet te paraqitet si dokumentacion: Kontrata e lidhur e shoqeruar me
vertetim nga marresi i sherbimit (ne vertetim duhet te percaktohet vlera, periudha, marresi i
sherbimit), faturat e tvsh, situacion mujor/vjetor te sherbimit te kryer.
1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, “Rej” shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
ii. Kontratë Shërbimi datë 16.01.2015 lidhur mes bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Rej” shpk dhe “Shpresa” shpk dhe autoritetit kontraktor Bashkia Pogradec me objekt “
Pastrimi, grumbullimi dhe largimi I mneturinave publike të qytetit të Pogradecit” me
vlerë të kontratës 198,062,504 lekë me TVSH me kohëzgjatje 5 vjeçare për periudhën
nga 16.01.2015 deri më 15.01.2020 shoqëruar me Fatura Tatimore të Shitjeje të lëshuar
nga shoqëria “Rej” shpk dhe të pranuara rregullisht nga autoriteti kontraktor për
periudhën Janar 2015- Tetor 2016 sëbashku me Situacion Mujor të nënshkruar nga
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kontraktuesi, supervizori I punimeve dhe titullari i autoritetit kontraktor dhe Formular
Vlerësimi lëshuar nga autoriteti kontraktor për periudhën e kryer të shërbimit nga data
16.01.2015 deri më 31.12.2016 me anë të së cilës vërtetohet se shërbimi është
përmbushur me vlerësim të shprehur në fjalë “shumë mirë” dhe me vlerë totale të
shërbimit të kryer nga kontraktuesi 75.359.260 lekë me TVSH, nga të cilat 80 % kryer
nga shoqëria “Rej” shpk dhe 20 % nga shoqëria “Shpresa” shpk.
1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatoj se kontrata e mësipërme e dorëzuar nga shoqëria
“Rej” shpk është një kontratë në vijimësi dhe e pa përfunduar ende, me kohëzgjajtje deri në vitin
2020. Referuar kritereve të veçanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar dorëzimin e
dokumentacionit mbi shërbime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit
financiare, pra kontrata të përfunduara dhe jo kontrata në vijëmësi. Sipas përcaktimit të
mësipërm, paraqitja e kontratës së ngjashme të parealizuar përbën kusht skualifikues nga
procedura e mësipërme e prokurimit. Duke qenë se ky operator ekonomik ka paraqitur një
kontratë të pa përfunduar atëherë skualifikimi i tij është bërë konform nenit 53/3 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik”
2. Gjithashtu, lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit me argumentin se se “Në kriteret e
vecanta të kualifikimit pika k, zëri b, përcaktohet se : ”Subjekti ofertues duhet të disponojë
dokumentacion për realizimin e kësaj kontrate të ketë këto mjete (në pronesi ose qira): Mjete me
karroceri vetëshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t 3 copë (në pronesi ose me qira)” Nga katër
mjetet e paraqitura nga subjekti ofertues, për të përmbushur këtë kriter kualifikimi, vetem 1
(KO8239A) prej tyre e plotëson dokumentacionin e përcaktuar kurse për 3 mjetet e tjera të
paraqitura, janë konstatuar mangësite si më poshtë: - Mjeti me targa PG6278B është mbi
kapacitetin e kërkuar në dst. - Mjeti me targa AA712KI është nën kapacitetin e kërkuar. - Mjeti
me targa AA558HF është me leje transporti që i ka përfunduar afati në datë 25.01.2017,
ndërkohe që ofertat janë hapur në datë 30.01.2017. ” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçamta të kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi parashikohet se
Subjekti ofertues duhet te disponoje dokumentacion per realizimin e kesaj kontrate te kete keto
mjete (ne pronesi ose qira):
a.
ton

Mjete/makina teknologjike per terheqjen e mbetjeve urbane me kapacitet mbajtes 5 -10
2 cope (ne pronesi ose me qira)

b.
Mjete me karroceri veteshkarkuese me kapacitet 1,5 - 3,5 t
me qira)

3 cope (ne pronesi ose

Keto mjete duhet te jene te pajisur me dokumentacion sipas legjislacionit ne fuqi. Per
mjetet qe jane me qira duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase me nje afat vlefshmerie jo me
pak se nje vit. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që
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verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), policen e sigurimit, taksat vjetore te mjetit, si dhe
lejen e transportit nga bashkia per vete ose te trete
2.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, “Rej” shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
v. Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë AA 712 KI shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, dhe Policë Sigurimi dhe me masë maksimale të autorizuar 3500 kg dhe
masë të mjetit bosh 2035 kg.
vi. Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë KO8239A shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit dhe
me masë maksimale të autorizuar 7490 kg dhe masë të mjetit bosh 5200 kg.
vii. Kontratë qeraje datë 29.06.2016 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin me
karroceri vetëshkarkuese me targë AA558 HF shoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë të
kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit dhe
me masë maksimale të autorizuar 11500kg dhe masë të mjetit bosh 8020 kg.
viii.
Kontratë qeraje datë 22.01.2017 me qiramarrës shoqërinë “Rej” shpk për mjetin
me karroceri vetëshkarkuese me targë PG 6278 Bshoqëruar me leje qarkullimi, certifikatë
të kontrollit teknik, ,Policë Sigurimi, Certifikatë për Transport Mallrash brenda Vendit
dhe me masë maksimale të autorizuar 11900 kg dhe masë të mjetit bosh 7820 kg.
2.3. Në respekt të kriterit të mësipërm si dhe qëndrimit të Komisionit të Prokurimit Publik
mbajtur me Vendimin nr 12/2017, gjykoj se autoriteti kontraktor shprehimisht ka parashikuar se
kapaciteti 1.5-3.5. ton lidhet me kapacitetin mbajtës të mjeteve të mësipërme të kërkuar. Nga
verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar, konstatoj të drejtë qëndrimin e autoritetit kontraktor se
vetëm një prej mjeteve përmbush të gjithë kushtet e parashikuar në dokumentet e tenderit,
ndërkohë mjetet e tjera kanë kapacitet mbajtës më të vogël ose më të madh se sa ai i kërkuar,
duke mos përmbushur njëherazi kushtin e vendosur nga autoriteti kontraktor.
Duhet theksuar se baza ligjore e cituar nga vet operatori “Rej” sh.p.k, referuar udhëzimit nr 15
date 24.07.2007 të Ministrit të transporteve…, nuk është e saktë pasi është një akt nënligjor I
shfuqizuar me ndryshimet ligjore në këtë sektor.
Përsa më sipër ankimimi i operatorit “Rej” shpk nuk qëndron.

Kleves Janku
Anëtar
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