REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr. 585/3 Prot

Tiranë, më 28.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

“Sireta 2F” Sh.p.k.
Komuna Paskuqan,

TIRANË

Autoritetit Rrugor Shqiptar
TIRANË
Pёr dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e
prokurimit Publik”, i ndryshuar, Ligji nr. 9824, datё 01.11.2007 “Pёr akreditimin
e organizmave tё vlerёsimit tё konformitetit nё Republikёn e Shqipёrisё”.
Nё datёn 28.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 585, datë
10.05.2013, të operatorit ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurё e
hapur” me objekt: “Riveshje pjesore e segmentit rrugor Maqellarё-Peshkopi, loti 2”, me fond
limit 59.166.204 lekё (pa TVSH), të zhvilluar në datë 10.04.2013 nga autoriteti kontraktor
Autoriteti Rrugor Shqiptar Tiranё.
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


subjekti ankues ka paraqitur fillimisht ankesë, pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka
paraqitur ankesë, me tё njёjtin 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;



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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga subjekti ankimues dhe autoriteti
kontraktor, konstatoi si vijon:


Në datë 18.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt:
“Riveshje pjesore e segmentit rrugor Maqellarё-Peshkopi, loti 2”;



Nё datё 01.02.2013 ёshtё hapur procedura e mёsipёrme e prokurimit;



Nё kёtё procedurё prokurimi kanё marrё pjesё operatorёt ekonomikё si vijon:
1. “Agri Construksion” sh.p.k. – 58.997.983,50 lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;
2. “Aliko-Impex General Construction” sh.p.k. – 58.667.553 lekё (pa tvsh) – ofertё e
refuzuar;
3. “Hastoçi” sh.p.k. – 59.070.753 lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;
4. Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Kupa” sh.p.k. & “Varaku E” sh.p.k. –
51.962.190 lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;
5. Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Euraldi” sh.p.k. & “Mela” sh.p.k. – 41.500.001
lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;
6. “Nika” sh.p.k. – 59.156.433 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar;
7. “Sireta 2F” sh.p.k. – 56.111.118 lekё (pa tvsh) – ofertё e pranuar;
8. “Selami” sh.p.k. – 46.728.098 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar;
9. Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Shqiponja-M” sh.p.k. & “Compani Riviera
2008” sh.p.k.” – 59.028.113 lekё (pa tvsh) – ofertё e refuzuar.

2-7



Ankimuesi ёshtё njohur nga autoriteti kontraktor pёr kualifikimin nga procedura e
mёsipёrme tё prokurimit nё datё 28.03.2013;



Nё datё 30.04.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor, duke
kundёrshtuar kualifikimin e Bashkimit tё Operatorёve Ekonomikё “Euraldi” sh.p.k. &
“Mela” sh.p.k. si dhe tё Bashkimit tё Operatorёve ekonomikё “Kupa” sh.p.k. & “Varaku
E” sh.p.k., duke pretenduar se subjektet e mёsipёrme rezultojnё tё skualifikuar nga
procedura e prokurimit me objekt: “Riveshje pjesore e segmentit rrugor dalje Klos
(lokalet) – Kryqёzimi rruga e Bllatёs Loti 1”, tё zhvilluar nё tё njёjtёn datё, pёr arsye pёr
tё cilat rezultojnё tё kualifikuara nё procedurёn e prokurimit tё ankimuar;
Konkretisht nё lidhje me Bashkimin e Operatorёve Ekonomikё “Euraldi” sh.p.k. &
“Mela” sh.p.k. pretendohet se:
1. Shoqёria Euraldi” sh.p.k., nё cilёsinё e liderit tё Bashkimit tё Operatorёve
ekonomikё, nuk plotёson pikёn 2.3 tё kritereve tё veçanta pёr kualifikim, nё lidhje me
kapacitetin teknik;
2. Shoqёria “Mela” sh.p.k. nuk plotёson pikёn 2 tё kriterit 2.2 pёr kapacitetin teknik dhe
financiar, nuk plotёson xhiron vjetore;
3. Numri i punonjёsve tё shoqёrisё “Mela” sh.p.k. nuk ёshtё nё pёrputhje me pёrqindjen
e bashkёpunimit sipas kontratёs sё bashkёpunimit, numri i punonjёsve duhet tё
verifikohet, pasi ёshtё i trukuar;
4. Nga Bashkimi i Operatorёve Ekonomikё nuk ёshtё paraqitur asnjё grafik punimesh;
5. Shoqёria “Mela” sh.p.k. nuk ka paraqitur çertifikatat ISO, tё kёrkuara nё Dokumentet
e tenderit.



Nё datё 03.05.2013 me shkresё nr. 2192/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje
ankimuesit duke deklaruar ankesa e paraqitur pranё tij ёshtё pjesёrisht e bazuar dhe
konkretisht:
1. Pretendimet e parashtruara nё lidhje me Bashkimin e Operatorёve Ekonomikё
“Euraldi” sh.p.k. & “Mela” sh.p.k. nuk qёndrojnё, pasi janё tё pabazuara dhe tё
paargumentuara;
2. Pretendimet e parashtruara nё lidhje me Bashkimin e Operatorёve Ekonomikё
“Kupa” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., qёndrojnё dhe pёr pasojё autoriteti kontraktor
konsideron jo tё drejtё kualifikimin e kёtij subjekti. Pёr kёtё arsye vendosi
skualifikimin e tij dhe nё vijim tё bёjё pasqyrimin pёrkatёs nё sistemin elektronik;



Nё datё 10.05.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik
duke kundёrshtuar kualifikimin e Bashkimit tё Operatorёve Ekonomikё “Euraldi” sh.p.k.
& “Mela” me argumentimin se:

1. Shoqёria Euraldi” sh.p.k., nё cilёsinё e liderit tё Bashkimit tё Operatorёve ekonomikё,
nuk plotёson pikёn 2.3 tё kritereve tё veçanta pёr kualifikim, nё lidhje me kapacitetin
teknik;
2. Shoqёria “Mela” sh.p.k. nuk plotёson pikёn 2 tё kriterit 2.2 pёr kapacitetin teknik dhe
financiar, nuk plotёson xhiron vjetore;
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3. Numri i punonjёsve tё shoqёrisё “Mela” sh.p.k. nuk ёshtё nё pёrputhje me pёrqindjen e
bashkёpunimit sipas kontratёs sё bashkёpunimit, numri i punonjёsve duhet tё verifikohet
pasi ёshtё i trukuar;
4. Nga Bashkimi i operatorёve ekonomikё nuk ёshtё paraqitur asnjё grafik punimesh;
5. Shoqёria “Mela” sh.p.k. nuk ka paraqitur çertifikatat ISO, tё kёrkuara nё Dokumentet e
tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
1. Pёrsa i pёrket pretendimit tё parё tё parashtruar nga ankimuesi, rezulton se nё
dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta tё kualifikimit, pika 2.3, Kapaciteti teknik ёshtё
kёrkuar: “Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:


Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 29
000 000 lekë, pa pёrfshirё vlerёn e TVSH-sё, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit; ose



Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është një vlerë jo mё e
vogёl se 110 000 000 lekё, pa pёrfshirё vlerёn e TVSH-sё”

Nё plotёsim tё kriterit tё mёsipёrm pёr kualifikim operatori ekonomik “Euraldi” sh.p.k.
ka paraqitur:
Formularin e vlerёsimit tё ofertёs si dhe Aktin e Kolaudimit pёr procedurёn e
prokurimit me objekt: “Ndёrtimi rruga Fushё-Krujё – Milot (dublimi i superstradёs)
Loti 5”, me vlerё 383.626.789 lekё (me TVSH). Nё kёtё procedurё prokurimi
shoqёria “Euraldi” sh.p.k., ka realizuar 10% tё punimeve tё parashikuara dhe vlera
pёrkatёsepёr kёtё shoqёri ёshtё 31.968.899,083 lekё (pa TVSH).
Mbёshtetur nё sa mёsipёr kriteri i mёsipёrm pёr kualifikim rezulton i plotёsuar nga
shoqёria “Euraldi” sh.p.k..
Pёrsa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
2. Pёrsa i pёrket pretendimit tё dytё tё parashtruar nga rezulton se nё dokumentet e tenderit,
kriteret e veçanta tё kualifikimit, pika 2.3, Kapaciteti ekonomik dhe financiar ёshtё
kёrkuar: “Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo
më të ulët se 59 000 000 lekë, pa pёrfshirё vlerёn e TVSH-sё”.
Nga ana e shoqёrisё ”Mela” sh.p.k. ёshtё paraqitur Vёrtetimi nr. 2705 prot., datё
26.03.2013, lёshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranё, nga ku vёrtetohet se,
shoqёria ”Mela” sh.p.k. pёr vitet 2009, 2010, 2011 ka realizuar njё xhiro mesatare vjetore
nё shumёn 75.785.519,6 lekё.
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Mbёshtetur nё sa mёsipёr kriteri i mёsipёrm pёr kualifikim rezulton i plotёsuar nga
shoqёria “Mela” sh.p.k..
Pёrsa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
3. Pёrsa i pёrket pretendimit tё tretё tё parashtruar nga ankimuesi rezulton se nё dokumentet
e tenderit, kriteret e veçanta tё kualifikimit, kapaciteti teknik, parashikohet:
“Kandidati/ofertuesi duhet tё paraqesё dokumentacion qё vёrteton qё pёr periudhёn
janar - dhjetor 2012, ka pasur tё punёsuar mesatarisht jo mё pak se 40 punonjёs”.
Pas verifikimit tё dokumentacionit tё ofertёs rezulton se numri mesatar i punonjёsve tё
siguruar nga tё dy shoqёritё, pjesёtare tё bashkimit tё operatorёve ekonomikё, plotёson
numrin e punonjёsve tё pёrcaktuar nё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim. Konkretisht
numri mesar i punonjёsve tё ofruar nga bashkimi i operatorёve ekonomikё pёr periudhёn
Janar-Dhjetor 2012 ёshtё 45.6, duke tejkaluar numrin minimal tё punonjёve tё kёrkuar nё
kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim.
Nё Kreun VII, pika 2 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, gërma “c”, paragrafi i parë i
VKM-sё nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Cdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të
parashikuara në nenin 45 të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë,
shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”
Theksojmё se pёrqindja e marrё pёrsipёr i referohet kontributit, natyrёs financiare,
ekonomike, teknike dhe profesionale. Pёrmbushje e çdo kriteri nё pёrputhje me
pёrqindjen ёshtё praktikisht e pamundur dhe zhvlerёson qёllimin pёr tё cilin ligji “Pёr
prokurimin publik” lejon bashkimin e operatorёve ekonomikё.
Ndërsa, në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Bashkimi i operatorëve ekonomikë në tërёsi e përmbush kriterin e vendosur në
Dokumentet e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
4. Pёrsa i pёrket pretendimit tё katёrt tё parashtruar nga ankimuesi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se nё Dokumentet e tenderit, Kriteret pёr kualifikim nuk pёrcaktohet si
kёrkesё e veçantё, paraqitja e Gafikut tё punimeve, siç pretendohet nga ankimuesi.
Theksojmё gjithashtu se Bashkimi i Operatorёve Ekonomikё “Euraldi” sh.p.k. & “Mela”
sh.p.k. ka paraqitur nё kёtё procedurё prokurimi Shtojcёn 5, Deklarata mbi pёrmbushjen
e specifikimeve teknike, nё tё cilёn deklarojnё se pёrmbushim tё gjitha specifikimet
teknike, tё pёrcaktuara nё dokumentet e tenderit dhe i pranojmё pa rezerva dhe asnjё
verejtje ato. Deklarojmё nёn pёrgjegjёsinё tonё ligjore se jemi dakord me tё gjitha
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specifikimet teknike tё dhёna dhe i plotёsojmё ato sipas pёrcaktimit nё dokumentet e
tenderit. Nё kёtё mёnyrё subjekti nё fjalё merr pёrsipёr tё realizojё tё gjitha punimet
sipas periudhёs sё parashikuar nga autoriteti kontraktor nё Njoftimin e kontratёs.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
5. Pёrsa i pёrket pretendimit tё pestё tё parashtruar nga ankimuesi rezulton se nё
Dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr kualifikim, Kapaciteti teknike parashikohet
se: “Kandidati/ofertuesi tё paraqesё certifikatat: ISO 9001:2008, per cilёsinё e punimeve,
ISO 14001, mbi impaktin e aktiviteteve, produkteve apo shërbimeve në ambient, OHSAS 18001,
mbi kushtet e sigurisё dhe tё shëndetit tё punonjësve”.
Pas verifikimit tё dokumentacionit tё ofertёs rezulton se ёshtё paraqitur:
1. Certifikata EN-ISO 9001:2008, lёshuar nё emёr tё shoqёrisё “Euraldi” sh.p.k.;
2. Certifikata OHSAS 18001:2007, lёshuar nё emёr tё shoqёrisё “Euraldi” sh.p.k.;
3. Certifikata EN-ISO 14001:2004, lёshuar nё emёr tё shoqёrisё “Euraldi” sh.p.k.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr nga autoriteti kontraktor janё paraqitur tё gjitha certifikata ISO, tё
kёrkuara nё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim. Pra kriteri ёshtё pёrmbushur nga i tёrё grupi i
marrё sё bashku.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Bashkimi i operatorëve ekonomikë në tërёsi e përmbush kriterin e vendosur në Dokumentet e
tenderit nga ana e autoritetit kontraktor.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
Përsa mësipër, mbështetur në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankimin e paraqitur nga operatori ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt: “Riveshje pjesore e segmentit
rrugor Maqellarё-Peshkopi, loti 2”, me fond limit 59.166.204 lekё (pa TVSH), të zhvilluar
në datë 10.04.2013 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar Tiranё.
2. Autoriteti kontraktor, lejohet qё tё vazhdojё procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, palёt mund tё bёjnё ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrёveshjes administrative.

Relatorёt: Vilma Kadesha
Lealba Pelinku
Denis Martopullo

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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