KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 108/2017
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 06.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-66938-0207-2017 me objekt: “Furnizim dhe vendosje drurësh dhe
shkuresh për pyllin orbital dhe hapsira të tjera publike”,
me fond limit limit 100,000,000 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.03.2017, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e
Punëtorëve të Qytetit.

Ankimues:

“Kajmaku” sh.p.k
Lagjja Kastrioti, Pallati 16, Shkalla 2, Kt.1, Ap.9 Fushë
Krujë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit
Rr. 5 Maji

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-66938-02-07-2017 me objekt:
“Furnizim dhe vendosje drurësh dhe shkuresh për pyllin orbital dhe hapsira të tjera publike”,
me fond limit limit 100,000,000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën
03.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit.
II.2. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik “Kajmaku” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Kopje të deklarimit të xhiros
mesatare vjetore për secilin nga tre vietet e fundit (2014,2015,2016 e cila duhet të jetë
sa vlera e fondit limit. Vendosja e këtij kriteri është vendosur në kundërshtim me nenin
27 pika 5b të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ku shprehimisht thuhet se: Kopje të
deklaratave të xhiros vjetore ku në asnjë rast vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet
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dhe nuk thotë që për cdo vit xhiroja mesatare vjetore duhet të jetë 100,000,000 (sa
fondi limit) pasi me vendosjen e këtij kriteri keni shmangur në mënyrë të padrejtë
pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë në tender. Gjithashtu ështtë kërkuar dhe xhiroja
e vitit 2016.Duam të vëmë në vëmëndjen tuaj se procedurat ligjore të mbylljes së
bilancit nga shoqëritë dhe dorëzimi në Administratën Tatimore përfundon në fund të
marsit dhe vendosja e këtij kriteri në datën 08.02.2017 (data e publikimit të njoftimit)
është në kundërshtim me ligjin.
-

Në pikën 2.3. Kapaciteti teknik Punë të ngjashme

-

1.Punet e ngjashme

-

a.Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuarpër një objekt të vetëm në një
vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet te ekzekutuar gjate
tre viteve te fundi

-

( 2014,2015,2016 ) .

-

ose

-

b. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar deri ne nje kufi ku vlera
monetare totale e puneve te kryera e marre se bashku gjatë tri viteve të fundit (
2014,2015,2016 ) te jete sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet.

-

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese
Kontraten, situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit perfundimtar , fatura tatimore
te deklarimit te objektit ne organet tatimore, formularët e vlerësimit sipas shtojces 8 të
DST si dhe certifikata fitosanitare & origjine per bimet.

-

Punë e ngjashme do të merret në konsiderate nëse zërat e punimeve janë të ngjashëm
me zërat e punimeve të kontratës që prokurohet. Objekti i ngjashëm duhet te kete
detyrimisht hidrombjellje bari ne sasi te ngjashme me preventivin e prokurimit.

-

Kur ofertuesi eshte bashkim operatoresh, per punet e ngjashme pika -a- duhet te
plotesohet nga anetari i cili ka perqindjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim.
Anetaret e tjere te bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me
perqindjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim.

-

pika -b- duhet te plotesohet nga te gjithe anetaret e bashkimit ne raport me perqindjen
e pjesemarrjes se tyre ne bashkim.
Vendosja e pikës b dhe pikave në vazhdim të kriterit të kapaciteti teknik është në shkelje
të hapur të pikës 3 neni 74 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për arsyet e
poshtëshënuara.

-

Neni 74 Bashkimi i operatorëve ekonomikë: 3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi
duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale
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-

-

-

-

dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen
e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Në
interpretim të kësaj pike nuk kemi detyrim ligjor që të paraqesim një kontrate gjatë 3
viteve të fundit të aktivitetit të shoqërisë me vlerë sa dyfish i fondit limit pasi në në
nenin 27 pika 4 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 është përcaktuar qartë se përvoja e
mëparshme gjatë tre viteve të shoqërisë duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40
% e vlerës së kontratës.
Vendosja e kërkesës që objekti i ngjashëm duhet të ketë detyrimisht hidrombjellje bari
në sasinë e ngajshme me preventivin është tërësisht në kundërshtim me VKM nr.914
datë 29.12.2014 pasi në specifikimet teknike të hedhura në sistem nuk është përcaktuar
asnjë proces hidrombjellje pasi janë specifikimet teknike ato që përcaktojnë teknikisht
natyrën e punimeve që do të kryhen.
Po në interpretim të nenit 27 pika 4/b të VKM nr.914 datë 29.12.2014 autoriteti
kontraktor kërkon si dëshmi për përvojën e mëparshme vërtetime të lëshuara nga një
ent publik dhe ose fatura shitje (sipas kategorizimit që ju i keni bërë procedurës duke e
konsideruar Mallra) dhe situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe formularët e
vlerësimit këkrohen për punë publike dhe jo për kontratat e mallrave.
Pika 3 Licenca lidhur me ekzekutimin e punimeve: Vendosja e kategorive të licencave
profesionale për punimet e ndërtimit është kusht i detyrueshëm për kontratat e
punimeve dhe jo për kontratat e mallrave. Në këtë kontekst është shkelur përsëri neni
27 i VKM nr.914 datë 29.12.2014.
Pika 5 “Disponimi i Mjeteve”: Vendosja e mjetit “makineri për hidrombjelljen e barit
me kapacitet mbi 5000 litra nuk justifikohet nga specifikimet teknike të miratuara nga
ana juaj (pasi nuk jepet asnjë informacion në specifikime se ku do të përdoret kjo
makineri). Kjo makineri nuk duhet të jetë pjesë e mjeteve të kërkuara pasi është në
kundërshtim të hapur me VKM nr.914 datë 29.12.2014.

II.3. Në datën 27.02.2017 pala ankimuese “Kajmaku” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr.530/1 prot., datë 02.03.2017 protokolluar me tonën me nr.301/2
datë 03.03.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kajmaku” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Kopje të deklarimit të xhiros mesatare vjetore për secilin nga tre vietet e
fundit (2014,2015,2016 e cila duhet të jetë sa vlera e fondit limit”. Vendosja e këtij kriteri është
vendosur në kundërshtim me nenin 27 pika 5b të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ku shprehimisht
thuhet se: Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ku në asnjë rast vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që
prokurohet dhe nuk thotë që për cdo vit xhiroja mesatare vjetore duhet të jetë 100,000,000 (sa
fondi limit) pasi me vendosjen e këtij kriteri keni shmangur në mënyrë të padrejtë pjesmarrjen e
operatorëve ekonomikë në tender. Gjithashtu është kërkuar dhe xhiroja e vitit 2016. Duam të
vëmë në vëmëndjen tuaj se procedurat ligjore të mbylljes së bilancit nga shoqëritë dhe dorëzimi
në Administratën Tatimore përfundon në fund të marsit dhe vendosja e këtij kriteri në datën
08.02.2017 (data e publikimit të njoftimit) është në kundërshtim me ligjin”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.2/2 “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
2. Kopje te deklarimit te xhiros mesatare vjetore per secilin nga 3 (tre ) vitet e fundit 20142015-2016 e cila duhet te jete sa vlera e fondit limit.
Ne rast se ofertuesi eshte bashkim i operatoreve, çdo anetar i ketij bashkimi duhet te paraqese
kete dokument duke e plotesuar proporcionalisht me % e marre persiper ne marreveshjen e
bashkepunimit.
III.1.2. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.1.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 5, gërma a) përcaktohet: “kopje të certifikuara të
një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; dhe/ose b) “kopje të
deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet.”
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, gërma c) përcaktohet: “Gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me
anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve
profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një
deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3
vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur.”

5

III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 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.
Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet ekonomike,
besueshmërinë, dhe përvojën e duhur, në përputhje dhe në përpjestim me volumin e kontratës
objekt prokurimi, për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i
mundur. Komisioni sjell në vëmendje të autoritetit kontraktor faktin se, duke qenë se fryma e
Ligjit të Prokurimit Publik bazohet në këto parime: “mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i
ofertuesve ose kandidatëve; transparencë në procedurat e prokurimit; barazi në trajtimin e
kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”, kriteret për
kualifikim duhet të hartohen në mënyre të tillë që të jenë gjithëpërfshirëse si dhe të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik. Në këtë kontekst, kopjet e deklaratave të xhiros vjetore, referuar
LPP dhe RRPP, mund të kërkohen për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare ku
mesatarja e tre viteve nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet. Në këtë
kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor nuk e ka hartuar kriterin e sipërcituar në
përputhje të plotë me dispozitat ligjore pasi kriteri “Kopje te deklarimit te xhiros mesatare
vjetore per secilin nga 3 (tre ) vitet e fundit 2014-2015-2016 e cila duhet te jete sa vlera e
fondit limit” shkakton konfuzion tek operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje në këtë
procedurë prokurimi, më konkretisht togëfjalëshi “për secilin nga tre vitet e fundit”
interpretohet se për secilin vit vlera duhet të jetë sa fondi limit, cka do të përbënte shkelje dhe
kufizim të ndjeshëm në pjesmarrje.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e xhiros vjetore me vlerë për secilin vit sa fondi limit nuk është përcaktuar në
përputhje me dispozitat ligjore të mësipërme dhe si e tillë duhet të modifikohet.
III.1.6. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se “Gjithashtu është kërkuar dhe xhiroja e vitit
2016. Duam të vëmë në vëmëndjen tuaj se procedurat ligjore të mbylljes së bilancit nga
shoqëritë dhe dorëzimi në Administratën Tatimore përfundon në fund të marsit dhe vendosja e
këtij kriteri në datën 08.02.2017 (data e publikimit të njoftimit) është në kundërshtim me
ligjin”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk është i bazuar për arsye se legjislacioni
tatimor nuk parashikon afat për deklarimin e xhiros vjetore, rrjedhimisht në cdo moment
subjektet mund të kërkojnë pranë administratës tatimore vërtetim për xhiron vjetore të realizuar
deri në momentin e paraqitjes së kërkesës. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se ndryshe nga
pasqyrat financiare të cilat në bazë të legjislacionit tatimor kanë afat deklarimi deri në fund të
marsit të vitit pasardhës, ky afat nuk aplikohet për xhiron vjetore. Në këto kushte Komisioni
gjykon se periudha 2014,2015,2016 e përcaktuar nga autoriteti kontraktor është në përputhje
me frymën e ligjit dhe mund të plotësohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë.
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Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kajmaku” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “ 1.Punet e ngjashme a. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete
realizuar për një objekt të vetëm në një vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet te ekzekutuar gjate tre viteve te fundi ( 2014,2015,2016 ) .
Ose
b. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar deri ne nje kufi ku vlera monetare totale
e puneve te kryera e marre sebashku gjatë tri viteve të fundit ( 2014,2015,2016 ) te jete sa
dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet.
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese Kontraten,
situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit perfundimtar, fatura tatimore te deklarimit te
objektit ne organet tatimore, formularët e vlerësimit sipas shtojces 8 të DST si dhe certifikata
fitosanitare & origjine per bimet.
Punë e ngjashme do të merret në konsiderate nëse zërat e punimeve janë të ngjashëm me zërat
e punimeve të kontratës që prokurohet. Objekti i ngjashëm duhet te kete detyrimisht
hidrombjellje bari ne sasi te ngjashme me preventivin e prokurimit.
Kur ofertuesi eshte bashkim operatoresh, per punet e ngjashme pika -a- duhet te plotesohet
nga anetari i cili ka perqindjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim. Anetaret e tjere te
bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqindjen e pjesemarrjes se tyre
ne bashkim.
pika -b- duhet te plotesohet nga te gjithe anetaret e bashkimit ne raport me perqindjen e
pjesemarrjes se tyre ne bashkim” Vendosja e pikës b dhe pikave në vazhdim të kriterit të
kapaciteti teknik është në shkelje të hapur të pikës 3 neni 74 të VKM nr.914 datë 29.12.2014
për arsyet e poshtëshënuara.
-

-

Neni 74 Bashkimi i operatorëve ekonomikë: 3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi
duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale
dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen
e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Në
interpretim të kësaj pike nuk kemi detyrim ligjor që të paraqesim një kontrate gjatë 3
vieteve të fundit të aktivitetit të shoqërisë me vlerë sa dyfishi i fondit limit pasi në në
nenin 27 pika 4 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 është përcaktuar qartë se përvoja e
mëparshme gjatë tre viteve të shoqërisë duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40
% e vlerës së kontratës.
Vendosja e kërkesës që objekti i ngjashëm duhet të ketë detyrimisht hidrombjellje bari
në sasinë e ngajshme me preventivin është tërësisht në kundërshtim me VKM nr.914
datë 29.12.2014 pasi në specifikimet teknike të hedhura në sistem nuk është përcaktuar
asnjë proces hidrombjellje pasi janë specifikimet teknike ato që përcaktojnë teknikisht
natyrën e punimeve që do të kryhen.

7

-

Po në interpretim të nenit 27 pika 4/b të VKM nr.914 datë 29.12.2014 autoriteti
kontraktor kërkon si dëshmi për përvojën e mëparshme vërtetime të lëshuara nga një
ent publik dhe ose fatura shitje (sipas kategorizimit që ju i keni bërë procedurës duke e
konsideruar Mallra) dhe situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit dhe formularët e
vlerësimit kërkohen për punë publike dhe jo për kontratat e mallrave” Komisioni
Prokurimit Publik vëren se,

III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
1.Punet e ngjashme
a.Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar për një objekt të vetëm në një vlerë sa
40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet te ekzekutuar gjate tre viteve te fundit
( 2014,2015,2016 ) .
ose
b. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete realizuar deri ne nje kufi ku vlera monetare totale
e puneve te kryera e marre se bashku gjatë tri viteve të fundit ( 2014,2015,2016 ) te jete sa
dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet.
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese: Kontraten,
situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit perfundimtar , fatura tatimore te deklarimit te
objektit ne organet tatimore, formularët e vlerësimit sipas shtojces 8 të DST si dhe certifikata
fitosanitare & origjine per bimet.
Punë e ngjashme do të merret në konsiderate nëse zërat e punimeve janë të ngjashëm me zërat
e punimeve të kontratës që prokurohet. Objekti i ngjashëm duhet te kete detyrimisht
hidrombjellje bari ne sasi te ngjashme me preventivin e prokurimit.
Kur ofertuesi eshte bashkim operatoresh, per punet e ngjashme pika -a- duhet te plotesohet
nga anetari i cili ka perqindjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim. Anetaret e tjere te
bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqindjen e pjesemarrjes se tyre
ne bashkim.
pika -b- duhet te plotesohet nga te gjithe anetaret e bashkimit ne raport me perqindjen e
pjesemarrjes se tyre ne bashkim.
III.2.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përshkruhen elementët konkretë të mallrave që do të prokurohen si më poshtë.
Emërtimi
Emërtimi Llojit
Llojit Shqip Latinisht
Cirkoferenc
a ne cm

Lartesia e
trungut ne
m

Lartësi
a
kurores
ne cm

Madhësi
a bukës
dheut ne
cm

Shënime
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I.

PEME
DEKORATIV
E FLETORE

Bliri

F.V. Tilia
Tomentosa

Panje flete
mprehte

F.V. Acer
Pseudoplatanus 30.0-35.0

Likujdamber

F.V.
Liquidambar

Kumbull e
kuqe

F.V. Pronus
Caracifera

Pishe e bute

F.V. Pinus
Pinea

Panje flete
rrap

F.V. Acer
Platanoides

Panje
amerikane

F.V. Acer
Negundo

Bli
fleteargjend

F.V. Tilia
Argentea

Bli
fleteargjend

F.V. Tilia
Argentea

14.0-16.0

Rrap

F.V. Platanus
Orientalis

14.0-16.0

Rrap

F.V. Platanus
Orientalis

Sofora

F.V. Sophoro
Japonica

Geshtenja

F.V. Castanea
Hipocistanum

Manjola

F.V. Magnolia
Grandiflora

Voshtra
Japoneze

F.V. Ligustrum
Japonicum

30.0-35.0

30.0-35.0

30.0-35.0

30.0-35.0

14.0-16.0

14.0-16.0

10.0-12.0

10.0-12.0

14.0-16.0

10.0-12.0

14.0-16.0

14.0-16.0

80

Kurore te
70 rregullt

80

Kurore te
70 rregullt

80

Kurore te
70 rregullt

80

Kurore te
70 rregullt

80

Kurore te
70 rregullt

100

Kurore te
50 rregullt

60

Kurore te
50 rregullt

50

Kurore te
50 rregullt

2.0-3.0

60

Kurore te
50 rregullt

2.5-3.0

60

Kurore te
50 rregullt

50

Kurore te
50 rregullt

60

Kurore te
60 rregullt

50

Kurore te
50 rregullt

60

Kurore te
50 rregullt

60

Kurore te
50 rregullt

2.5-3.5

2.5-3.5

2.5-3.0

2.5-3.0

2.5-3.0

2.0-3.0

2.0-3.0

2.0-2.5

2.0-2.5

2.5-3.0

2.0-2.5

2.0-3.0

2.0-3.0
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Dafina

F.V. Laurus
Nobilis

14.0-16.0

2.0-3.0

60

Kurore te
50 rregullt

Fotinia

F.V. Photinia
Fraseri

14.0-16.0

1.5-1.8

60

Kurore te
50 rregullt

Ekualipt

F.V. Eukaliptus
Restorat

60

Kurore te
50 rregullt

II

DRURE
DEKORATIV
E HALORE

Selvia
piramidale

F.V. Cupressus
Sempervierens

Selvia gri

F.V. Cupressus
Arizonica

Leilandii

F.V. Cupressus
Leilandy

Leilandii

F.V. Cupressus
Leilandy
Microcarpa

Leilandii
jeshil+verdh
e

F.V. Cupressus
Leilandy
Variegatus

Dellenja

F.V. Juniperus
Hibernica

Cedrus

F.V. Cedrus
deodara

Tuja

F.V. Thuja
Esmerald

Tuja

F.V. Thuja
Occidentalis

Tuja

F.V. Thuja
Orientalis

III

SHKURRE
DEKORATIV
E

16.0-18.0

2.0-3.0

2.5-3.5

Kurore te
30 formezuar

3.0-4.0

Kurore te
40 formezuar

3.0-4.0

Kurore te
40 formezuar

3.0-4.0

Kurore te
40 formezuar

3.0-4.0

Kurore te
40 formezuar

2.0-3.0

Kurore te
30 formezuar

2.0-3.0

Kurore te
30 formezuar

2.0-3.0

Kurore te
30 formezuar

0.4-0.6

Kurore te
30 formezuar

0.4-0.6

Kurore te
30 formezuar
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Fotinia

F.V. Photinia
Fraseri
Variegat

Fotinia

F.V. Photinia
Fraseri

Bush

F.V. Buxus
Japonicus

Bush

F.V. Buxus
Faulkner

Nandina

F.V. Nandina
Domestica

Evanimus

F.V. Eunymus

Butina

F.V. Viburnum

Oleander

F.V. Nerium
Oleander

Shega

F.V. Punica
Granatum

Ilqia

F.V. Ilex
Variegatus

1.5-2.0

Kurore te
40 formezuar

0.5-0.6

Kurore te
40 formezuar

0.5-0.6

Kurore te
30 formezuar

0.8-1.0

Kurore te
30 formezuar

0.8-1.0

Kurore te
30 formezuar

0.5-0.6

Kurore te
30 formezuar

0.8-1.0

Kurore te
30 formezuar

0.8-1.0

Kurore te
20 formezuar

0.8-1.0

Kurore te
20 formezuar

0.3-0.4

Kurore te
20 formezuar

III.2.3. Operatori ekonomik lidhur me kriterin sa më sipër pretendon se: nuk kemi detyrim
ligjor që të paraqesim një kontrate gjatë 3 vieteve të fundit të aktivitetit të shoqërisë me vlerë
sa dyfishi i fondit limit pasi në në nenin 27 pika 4 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 është
përcaktuar qartë se përvoja e mëparshme gjatë tre viteve të shoqërisë duhet të jetë në një vlerë
jo më të madhe se 40 % e vlerës së kontratës. Po në interpretim të nenit 27 pika 4/b të VKM
nr.914 datë 29.12.2014 autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi për përvojën e mëparshme
vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe ose fatura shitje (sipas kategorizimit që ju i keni
bërë procedurës duke e konsideruar Mallra) dhe situacionet përfundimtare, aktet e kolaudimit
dhe formularët e vlerësimit kërkohen për punë publike dhe jo për kontratat e mallrave”
III.2.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike:
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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 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 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 4 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një
vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
III.2.6. Në nenin 26 “Kontratat e Punëve Publike”, pika 6 të VKM nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar
përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:
a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga
një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdolloj dokumenti
tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të
punëve.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon
si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me
fatura tatimore dhe çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të
vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.”
III.2.7. Sikundër konstatohet edhe në informacionin e autoritetit kontraktor, por edhe nga
shqyrtimi në tërësi i specifikimeve teknike, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit, Komisioni
vëren se cdo furnizim i bimësisë shoqërohet edhe me vendosjen e tyre. Jemi përballë një
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kontrate komplekese, furnizim -vendosje e cila përmban dy komponentë në të cilën ndërthuren
elementët e mallit dhe të punës. Të ndodhur në këto kushte autoriteti kontraktor ka hartuar
kriterin për të provuar eksperiencën e ngjashme duke u bazuar në dispozitat ligjore që
rregullojnë “Kontrata e Mallrave” dhe “Kontratat e Punëve” duke vendosur në mënyrë
alternative përmbushjen e kriterit nga ana e operatorëve ekonomikë. Në këtë kuadër edhe
përcaktimet e autoritetit kontraktor për të vërtetuar eksperiencën e ngjashme duke paraqitur
dokumentacionin e mësipërm të tilla si aktet e kolaudimit, situacionet si dhe formularët e
vlerësimit janë në përputhje me LPP e rrjedhimisht duhet të dorëzohen nga operatorët
ekonomikë të cilët pretendojnë se kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin e
prokurimit.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit se “Vendosja e kërkesës që objekti i ngjashëm duhet të
ketë detyrimisht hidrombjellje bari në sasinë e ngjashme me preventivin është në kundërshtim
me VKM nr.914 datë 29.12.2014, pasi në specifikimet teknike të hedhura në sistem nuk është
përcaktuar asnjë proces hidrombjellje pasi janë specifikimet teknike ato që përcaktojnë
teknikisht natyrën e punimeve që do të kryhen”, Komisioni gjykon se ndryshe nga sa pretendon
ankimuesi zëri “Hidrombjellje bar”, është parashikuar nga autoriteti kontraktor në shtojcën 12
“Sasia dhe grafiku i lëvrimit” në kapitullin IV zërat 4.1 dhe 4.2 “Hidrombjellje bari” 2000 m2.
Në këtë kuptim Komisioni nuk e gjen të drejtë argumentin e ankimuesit.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kajmaku” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Pika 3 Licenca lidhur me ekzekutimin e punimeve: Vendosja e
kategorive të licencave profesionale për punimet e ndërtimit është kusht i detyrueshëm për
kontratat e punimeve dhe jo për kontratat e mallrave. Në këtë kontekst është shkelur përsëri
neni 27 i VKM nr.914 datë 29.12.2014”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
3.1.Licence lidhur me ekzekutimin e punimeve sipas modelit te MPPTT
Kategoria
N.P-1
N.P-12
NS -6
NS -18

Klasifikimi

A
C
A
A

Emertimi i kategorise

Punime germimi ne toke.
Punime te inxhinierise te mjedisit.
Sinjalistike rrugore jo ndriuese.
Punime topogjeodezike.
Sipas modelit te leshuar nga MPPT

III.3.2. Në shtojcën 12 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
NR

EMERTIMI

Cirkoferenca Lartesia e

NJESIA SASIA
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ne cm

trungut

1.1 F.V. Tilia Tomentosa

30.0-35.0

2.5-3.5

cope

200

1.2 F.V. Acer Pseudoplatanus

30.0-35.0

2.5-3.5

cope

200

1.3 F.V. Liquidambar

30.0-35.0

2.5-3.0

cope

200

1.4 F.V. Pronus Caracifera

30.0-35.0

2.5-3.0

cope

200

1.5 F.V. Pinus Pinea

30.0-35.0

2.5-3.0

cope

20

1.6 F.V. Acer Platanoides

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

100

1.7 F.V. Acer Negundo

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

100

1.8 F.V. Tilia Argentea

10.0-12.0

2.0-2.5

cope

250

1.9 F.V. Tilia Argentea

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

300

1.10 F.V. Platanus Orientalis

14.0-16.0

2.5-3.0

cope

400

1.11 F.V. Platanus Orientalis

10.0-12.0

2.0-2.5

cope

250

1.12 F.V. Sophoro Japonica

14.0-16.0

2.5-3.0

cope

100

1.13 F.V. Castanea Hipocistanum

10.0-12.0

2.0-2.5

cope

100

1.14 F.V. Magnolia Grandiflora

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

100

1.15 F.V. Ligustrum Japonicum

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

100

1.16 F.V. Laurus Nobilis

14.0-16.0

2.0-3.0

cope

100

1.17 F.V. Photinia Fraseri

14.0-16.0

1.5-1.8

cope

100

1.20 F.V. Eukaliptus Restorat

16.0-18.0

2.0-3.0

cope

20

2.1 F.V. Cupressus Sempervierens

2.5-3.5

cope

100

2.2 F.V. Cupressus Arizonica

3.0-4.0

cope

100

2.3 F.V. Cupressus Leilandy

3.0-4.0

cope

300

I.

PEME DEKORATIVE FLETORE

Shuma I-re

II

DRURE DEKORATIVE HALORE
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2.4 F.V. Cupressus Leilandy Microcarpa

3.0-4.0

cope

200

2.5 F.V. Cupressus Leilandy Variegatus

3.0-4.0

cope

200

2.6 F.V. Juniperus Hibernica

2.0-3.0

cope

200

2.7 F.V. Cedrus deodara

2.0-3.0

cope

100

2.8 F.V. Thuja Esmerald

2.0-3.0

cope

310

2.9 F.V. Thuja Occidentalis

0.4-0.6

cope

200

0.4-0.6

cope

100

3.1 F.V. Photinia Fraseri Variegat

1.5-2.0

cope

300

3.2 F.V. Photinia Fraseri

0.5-0.6

cope

200

3.3 F.V. Buxus Japonicus

0.5-0.6

cope

200

3.4 F.V. Buxus Faulkner

0.8-1.0

cope

200

3.5 F.V. Nandina Domestica

0.8-1.0

cope

200

3.6 F.V. Eunymus

0.5-0.6

cope

200

3.7 F.V. Viburnum

0.8-1.0

cope

200

3.8 F.V. Nerium Oleander

0.8-1.0

cope

6,000

3.9 F.V. Punica Granatum

0.8-1.0

cope

200

0.3-0.4

cope

700

Shkulje drure dekorativ ekzistues me
4.1 makineri me buke dheu 40-60/cm

cope

225

4.2 Hidrombjellje bari

m²

2.10 F.V. Thuja Orientalis
Shuma II-te

III

SHKURRE DEKORATIVE

3.10 F.V. Ilex Variegatus
Shuma III-te

IV

PUNIME ME MAKINERI

2,000
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Shuma IV-te

V

PLEHRA DHE PESTICIDE

5.1 Blerje dheu vegjetal

m³

1,000

5.2 Blerje humus

litra

1,000

5.3 Blerje plehu kimik dap

kv

500

5.4 Blerje plehu organik

kv

500

5.5 Blerje pesticide

kg

100

Shuma V- te

III.3.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
i 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
natyrëndhe 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.3.4. Në nenin 44 të LPP parashikohet shprehimisht se: Në rastet e kontratave publike për
shërbime apo punë, si dhe të kontratave publike të furnizimit për shërbime shtesë dhe/ose
veprimtari instalimi, autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë personave juridikë të
paraqesin në ofertë ose në kërkesën për pjesëmarrje emrat dhe kualifikimet profesionale
përkatëse të personelit përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.
III.3.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 8, parashikohet si më poshtë:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
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c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratë”
III.3.6. Referuar elementëve konkretë të mallrave objekt furnizimi si dhe specifikës së
vendosjes së tyre, Komisioni gjykon se licencat profesionale të kërkuara nga autoriteti
kontraktor në funksion të realizimit me sukses të kontratës janë të nevojshme dhe në
proporcion me natyrën, vlerën dhe volumin e kontratës objekt prokurimi.
Konkretisht në shtojcën 12 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit kapitulli IV pikat 4.1 dhe 4.2
përcaktohen shprehimisht zërat “Shkulje drure dekorativ ekzistues me makineri me buke dheu
40-60/cm” dhe “Hidrombjellje bari” në një sasi të konsiderueshme. Për realizimin e tyre është
e nevojshme që operatorët ekonomikë të deshmojnë se gëzojnë kapacitete profesionale si dhe
kategoritë e licencave të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. Punimet që
do të kryhen gjatë procesit të vendosjes së bimëve kërkojnë një nivel të lartë kualifikimi pasi
kanë ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis, në trafikun rrugor gjatë vendosjes e në këtë kuptim
Komisioni gjykon se është e nevojshme që operatorët ekonomikë të gëzojnë kualifikime
profesionale të cilat krijonë bindjen tek autoriteti kontraktor për realzimin me sukes të
kontratës. Autoriteti kontraktor si përfitues direkt i kontratës ka të drejtë të vendosë garanci të
cilat janë të nevojshme dhe brenda kuadrit që ia lejon ligji. Në rastin konkret ndodhur përpara
një kontrate Furnizim –Vendosje, Komsioni gjykon se përvec furnizimit për realizimin në
tërësi të objektit është e nevojshme kryerja e punimeve paraprake për vendosjen e bimëve nga
ana e operatorit ekonomik potencialisht fitues në këtë procedurë e në këtë kuadër është e
rëndësishme që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë kapacitete teknike të
nevojshme për realizmin me sukses të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kajmaku” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Pika 5 “Disponimi i Mjeteve”: Vendosja e mjetit “makineri për
hidrombjelljen e barit me kapacitet mbi 5000 litra nuk justifikohet nga specifikimet teknike të
miratuara nga ana juaj (pasi nuk jepet asnjë informacion në specifikime se ku do të përdoret
kjo makineri). Kjo makineri nuk duhet të jetë pjesë e mjeteve të kërkuara pasi është në
kundërshtim të hapur me VKM nr.914 datë 29.12.2014”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.4.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3/5 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
5. Disponimi i mjeteve te meposhtme:

Lloji i Makinerive

Sasia

Pronesia
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Eskavator me zinxhir gome

Kamion me vinc

Kamion vete-shkarkuese

Kamioncine me vinc

Makineri
per
ekzistuese
me
(profesionale)

shkulje
pemesh
thika
40-60/cm

cope 1

ne pronesi ose me
qera

cope 1

ne pronesi ose me
qera

cope 1

ne pronesi ose me
qera

cope 1

ne pronesi ose me
qera

cope 1

ne pronesi ose me
qera

Makineri per Hidrombjelljen e barit
me kapacitet mbi 5000 litra
(profesionale)

cope 1

ne pronesi ose me
qera

Makineri me tryele per hapje gropash
Ø 60,75,90/cm (profesionale)

cope 1

ne pronesi ose me
qera

5.1 Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duhet te paraqesin: Deklarate mbi
disponimin e makinerive sipas shtojces perkatese te shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:
a.Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike (me goma) duhet te paraqitet dokumenti qe
verteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), certifikata e pronesise ,certifikata e kontrollit
teknik, siguracioni i mjetit, certifikate transporti nga bashkia si dhe foto te tyre.
b. Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike (me goma) por jane me qera te paraqiten:
kontrata e qerase vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi, e shoqeruar me dokumentat ; leja e qarkullimit, certifikata e pronesise ,certifikata e
kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, certifikate transporti nga bashkia si dhe foto te tyre.
c. Per mjetet e tjera qe nuk kane leje qarkullimi te paraqiten:kontrate noteriale te blerjes ose
fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit si dhe foto te mjetit ky detyrimisht
te duket dhe numri i shasise se mjetit .
d.Per mjetet e tjera qe nuk kane leje qarkullimi por jane me qera te paraqiten:kontrate
noteriale te blerjes ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit si dhe foto
te mjetit ky detyrimisht te duket dhe numri i shasise se mjetit .
f.Te gjitha mjetet e mesiperme duhet te jene te pasqyruara ne inventarin e mjeteve te
konfirmuara nga administrata tatimore. Ne rastin kur keto mjete jane marre me qera te jene te
pasqyruara dhe te shoqerohen me inventarin e mjeteve te qeradhenesit te konfirmuar nga
administrata tatimore.

18

5.2. Operatori duhet te paraqese shtojcen 9 te deklarimit te disponimit te makinerive. Ne rast se
ofertuesi eshte bashkim i operatoreve, cdo anetar i ketij bashkimi duhet te paraqese kete
dokument).
Deklarata eshte objekt verifikimi dhe kontrolli ne cdo kohe para shpalljes se fituesit dhe deri ne
realizimin e plote te kontrates per subjektin qe do shpallet fitues.
5.3.Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese per vendodhjen (adresa e sakte ) e mjeteve
ne pronesi apo te marra me qira dhe autorizim per verifikimin e tyre nga AK ne cdo kohe deri ne
shpalljen e fituesit. Ne rast se ofertuesi eshte bashkim i operatoreve, cdo anetar i ketij bashkimi
duhet te paraqese kete dokument).
III.4.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 8, parashikohet si më poshtë:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratë”
III.4.3. Referuar dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi, Komisioni konstaton
se në shërbimet dhe grafiku i lëvrimit autoriteti kontraktor ka përcaktuar zërin e punimve
“hidrombjellje bari”. Në funksion të realizimit të këtij zëri autoriteti kontraktor ka kërkuar
makineri për hidrombjellje bari. Në këto kushte, Komisioni gjykon se pretendimi i ankimuesit
se makineria për hidrombjellje bari nuk duhet të jetë pjesë e makinerive të kërkuara për këtë
procedurë prokurimi nuk rezulton i drejtë pasi autoriteti kontraktor me anë të kësaj makinerie
synon përmbushjen dhe realizimin me sukses të një prej zërave të punimeve të parashikuara në
shtojcën 12 të dokumentave të tenderit.
Komisioni vlerëson se 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. 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk 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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin
e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kajmaku” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-66938-02-07-2017 me
objekt: “Furnizim dhe vendosje drurësh dhe shkuresh për pyllin orbital dhe hapsira të
tjera publike”, me fond limit limit 100,000,000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 03.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.1
e Punëtorëve të Qytetit.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë ankimues “Kajmaku” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.301 Protokolli; Datë 27.02.2017
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