KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 614/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.08.2016, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
bashkimit të operatorëve ekonomik “Radika” sh.p.k. & “Kral”
sh.p.k. & “Florida” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt “Sifoni Brezhdan-Vakuf Dibër”,
me Nr. Ref -29588-03-21-2016 me fond limit 14,727,966 lekë pa
TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 18.04.2016 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Dibër.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Radika” sh.p.k. & “Kral”
sh.p.k. & “Florida” sh.p.k.
Adresa: Dibër, Peshkopi

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Dibër
Adresa: Bulevardi “Eles Isufi”
Dibër

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,“Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes dhe pasi diskutoi çështjen në
tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se ky i fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë
arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Bashkimi i operatorëve 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.04.2016 në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur” me objekt “Sifoni Brezhdan-Vakuf Dibër”, me Nr. Ref 29588-03-21-2016 me fond limit 14,727,966 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
18.04.2016 nga autoriteti kontraktor Bashkia Dibër.
II.2 Në datën 18.04.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 04.05.2016, 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. BOE "LIQENI VII" shpk & “SHKELQIMI 07” sh.p.k.
866.840

lekë

skualifikuar;

2. BOE " EGLAND " sh.p.k. & “ERGES MAT” sh.p.k.
8,992,634

lekë

skualifikuar;

3. BOE “Radika” sh.p.k. & “Kral” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k.
9,268,508

lekë

skualifikuar;
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4. BOE " KUPA " shpk & “Klajger Konstruksion” sh.p.k.
9,659,235

lekë

skualifikuar;

5. BOE " DODA NDERTIM " shpk & “Marsi shpk” & “Shehu” shpk
9,732,369

lekë

skualifikuar;

lekë

skualifikuar;

10,053,686 lekë

skualifikuar;

10,437,989 lekë

skualifikuar;

6. BOE " BAJRAMI N." shpk & “AL-BADI” shpk
9,983,842
7. BOE CURRI shpk & " EURALDI " sh.p.k.

8. " BE - IS " sh.p.k.

9. BOE " S I R E T A 2F " shpk & “BELADI” shpk
11,111,111 lekë

skualifikuar;

10. " B-93" sh.p.k.

11,342,788 lekë

skualifikuar;

11. " PIENVIS " shpk

11,812,113 lekë

skualifikuar;

12. BOE "BOSHNJAKU. B " shpk & “ALUERA” shpk
12,177,900 lekë

skualifikuar;

13. BOE "SPATA " shpk & “ALB LEEA” shpk
12,976,063 lekë

skualifikuar;

14. "NDREGJONI " shpk

13,724, 523 lekë

kualifikuar;

15. "SHENDELLI" shpk

13,755,360 lekë

kualifikuar;

16. "NDERTIMI" shpk

14,099,207 lekë

skualifikuar;

17. "VLLAZNIA NDERTIM I.S" shpk

14,246,432 lekë

skualifikuar;

18. " HAZIRI " shpk

14,328,192 lekë

skualifikuar;

19. " SHQIPONJA-M " shpk

14,674,139 lekë

skualifikuar;

20. "XHANI" shpk

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

21. "ADIDAS - ONE "

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
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II.3.1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Radika” sh.p.k. & “Kral” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k.
është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tyre në procedurën e mësipërme të prokurimit si më
poshtë vijon: “[...].- Kral shpk nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per tub HDPE ku sipas
mareveshjes ka marre persiper punimet F.V. tube HDPE ,dhe nuk deshmon se ka mjete e paisje
per te kryer punimet e kerkuara- Radika Shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren
e objektit te prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V.
Tuba HDPE.- Kral shpk Shpk nuk ka paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te
prokuruar sipas zerave te ndarjes se preventivit te mara persiper per zbatim F.V. Tuba HDPE.
[...]”
II.4. Në datën 10.05.2016 bashkimi i operatorëve ekonomik “Radika” sh.p.k. & “Kral” sh.p.k. &
“Florida” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar
vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se “[...]Arsyeja e skualifikimit bie ndesh me LPP dhe VKM nr.914 datë
29.12.2014 “RPP” për këtë argumentojmë si më poshtë: Bashkimi i operatorëve ekonomikë
sipas kontratës së bashkëpunimit të lidhur para noteres në datë 17.04.2016 nr.1528 rep kanë
rënë dakord të marrin përsipër pjesëmarrjen në këtë procedurë sipas përqindjeve 30 % Radika
shpk, 30 % Kral shpk dhe 40 % Florida shpk. Autoriteti kontraktor Bashkia Dibër për të
vërtetuar përvojën e suksesshme ka kërkuar: Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen
më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat
e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të
plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në
bashkim. Në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar kreu
VIII neni 74 pika 3 thuhet: “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” Theksojmë se në mbështetje të VKM 914 datë 29.12.2014 i
ndryshuar dhe Kritereve të Veçanta të përcaktuara në DST anëtarët e BOE Radika shpk, Kral
shpk dhe Florida shpk për plotësimin e kësaj pike kanë për qëllim paraqitjen e kontratave të
ngjashme dhe jo të ngjashme dhe jo të kontratave të njëjta, pasi për kontratat e njëjta do të
nënkuptohen detyrimisht kontrata të cilat duhet të kenë të njëjta të gjithë zërat e preventivit të
objektit që prokurohet dhe me të njëjtën vlerë që ka çdo zë në preventivin e objektit që e cila
është e pamunudr që të gjithë operatorët ekonomikë që shprehin interesin të marrin pjesë në këtë
procedurë prokurimit të paraqesin kontrata ku të gjithë zërat e preventivit të punimeve të
ngjashme të përputhen me zërat e preventivit për objektin që prokurohet. Në përmbushje të
kriterit të kërkuar në pikën 2.2.1.a dhe 2.2.1. b të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta të DST
si dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik “ i ndryshuar, për
përvojën e suksesshme anëtari i BOE “Radika” sh.p.k. ka paraqitur kontratën me objekt “
Punime Civile të Hidrocentralit Ostren i vogël”, “Punime për rikonstruksionin në kanalin e
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derivacionit HEC Tuçep” ku ka bashkëngjitur kontratën, situacionin përfundimtar, aktin e
kolaudimit, faturat tatimore dhe formularin e vlerësimit të punimeve. Po të shikojmë situacionin
përfunditmar të objektit
“ Punime Civile të Hidrocentralit Ostren i vogël” përmban zëra f.v.
tub plastik HDPE në kanalin e derivacionit dhe tub çeliku për tubacionin e turbinën. Gjithashtu
projekti“Punime për rikonstruksionin në kanalin e derivacionit HEC Tuçep” përmban f.v. tub
HDPE në kanalin e derivacionit. Gjithashtu operatori ekonomik “Kral” për të plotësuar kushtin
2.2.1a dhe 2.2.1.b ka paraqitur kontratën me objekt “Mirëmbajtje kanalit ujitës LlixhaBrezhdan-Kandën- Komuna Tomin”. Dhe “Rehabilitim i rrugës rurale Godvi, Komuna Zerqan.
Për këta kontrata ka dorëzuar situacionin përfundimtar, aktin e kolaudimit, kontratën dhe
formularin e vlerësimit. Situacioni përfundimtar të objektit “ Mirëmbajtje e kanalit ujitës LlixhaBrezhdan-Kandër-Komuna Tomin” përmban zërin f.v. tub DPE, ndërsa situacioni i objektit
“Rehabilitim i rrugës rurale Godvi, Komuna Zerqan” përmban zërin f.v. tuba çeliku dhe f.v.
tuba betoni. Pra zëri f.v. tuba HDPE është i pasqyruar në situacionet përfundimtar. BOE Radika
shpk ka marrë përsipër të realizojë 30 % të vlerës së objektit që prokurohet; kontrata e punimeve
kërkohen në vlerën 10 % të vlerës së objektit që prokurohet e cila është 1,427,796 lekë pa TVSH
dhe 30% i vlerës 1,427,796 është 428,339 lekë pa TVSH. Kontratat e punimeve të ngjashme kanë
vlerën; objekti “Punimet Civile të hidrocentralit Ostren i Vogël” me vlerë 23,875,164 lekë pa
TVSH dhe objekti “Punime për rikonstruksionin në kanalin e derivacionit HEC Tuçep” me vlerë
1,851,536 lek pa tvsh. Pra BOE Radika shpk plotëson pikën 1/a., por edhe nëse marrim në
shqyrtimin plotësimin e pikës 1/b e cila ka vlerën e kontratave të ngjashme sipas VKM 914 datë
29.12.2014, jo më shumë se dyfishi i vlerës së objektit që prokurohet, kjo vlerë është 29,455,932
dhe 30 % i kësaj vlere është 8,836,779 lekë pa TVSH. Pra siç shihet BOE Radika shpk plotëson
të dyja pikat për kontrata të ngjahme. BOE Kral shpk ka marrë përsipër të realizojë 30 % të
vlerës së objektit ku ka paraqitur kontratën me objekt “ Mirëmbajtje e kanalit ujitës LlixhaBrezhdan-Kandër-Komuna Tomin” në vlerë 1,299,925 lekë pa tvsh dhe objekti “Rehabilitimi i
rrugës rurale Godvi Komuna Zerqan” në vlerën 21,248,801 pa TVSH. Pra dhe BOE Kral shpk
plotëson mësëmiri pikën 1/a dhe 1/b. Në lidhje me arsyen tjetër BOE Radika shpk, Kral shpk dhe
Florida shpk në bazë të kontratës së lidhur më datë 17.04.2016 me objekt “Bashkëpunimin e
përkohshëm” të këtyre shoqërive me qëllim realizimin e objektit “Sifoni Brezhdan-Vakuf Dibër”
në objektin e kësaj kontrate “Mënyra e bashkëpunimit” specifikohet që trija shoqëritë ofrojnë të
gjithë stafin ( Drejtuesin Teknik, specialista, punëtorë) asistencën teknike dhe makineritë duke
punuar në grup si një shoqëri e vetme me qëllimin realizimin e objektit në kohë dhe sipas
projektit dhe kushteve teknike të zbatimit. Lidhja e kësaj kontrate bashkëpunimi ndërmjet këtyre
operatorëve ekonomikë ka si qëllim që të përmbushen kushtet e veçanta të përcaktuara në DST.
Pra nga ky bashkëpunim makineritë që ka secila shoqëri do të vendos në dispozicion të këtij
objekti me qëllim realizimin e këtij objekti në afat. BOE Radika shpk dhe “Florida” shpk në
shtojcën 9 “Shtojca e makinerive që disponojnë” kanë deklaraur se disponojnë secila nga një
makineri elektrofuzive HDPE, ndërsa autoritei konraktor ka kërkuar që për realizimin e këtij
obejtkti është e mjaftueshme vetëm një makineri elektrofuzive HDPE [...]”
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II.5. Në datë 16.05.2016 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues
“Radika” sh.p.k. & “Kral” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k. duke mos pranuar ankesën e tij.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në përgjigje të ankesës Tuaj për procedurën e prokurimit me objekt:
“Rinovim i infrastruktures se bulevardit "Elez Isufi", rruges "Safet Zhulali" dhe rruges se
"Muzeut"“, drejtuar Bashkisë Dibër ne rolin e autoritetit kontraktor, ju informojmë se ankesa
juaj nuk pranohet. Per sa i perket ankeses per arsyen e skualfikimit se: “RADIKA” Shpk nuk ka
paraqitur punime te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar dhe sipas zerave te ndarjes se
preventivit te marra persiper per zbatim F.V. Tube HDPE ...”. Nga verifikimi i dokumentacionit
te paraqitur nga ofertuesi rezulton se Shoqeria “RADIKA” Shpk ka paraqitur dokumentacion
per pune te ngjashme qe ploteson vleren e kerkuar per kete procedure prokurimi. Per kete arsye
ankimi i subjektit per kete pike qendron. Per sa i perket ankeses per arsyen e skualfikimit se:
“KRAL” Shpk nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per tub HDPE, ku sipas marrveshjes ka
marre persiper punime V.F. Tube HDPE, nuk deshmon se ka mjete e paisje per te kryer kete
pune, - “KRAL” Shpk nuk ka paraqitur punimeve te ngjashme me natyren e objektit te prokuruar
dhe sipas zerave te ndajres se preventivit te marra persiper per zbatim F.V. Tube HDPE. Nga
verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga ofertuesi rezulton se Shoqeria “KRAL” Shpk ka
paraqitur dokumentacion per pune te ngjashme qe ploteson vleren e kerkuar per kete procedure
prokurimi. Per kete arsye ankimi i subjektit per kete pike qendron. Per sa i perket arsyes se
skualifikimit se: “KRAL” Shpk nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per tub HDPE rezulton
se ky subjekt nuk verteton me dukumentacion se disponon mjetin per te realizuar punimet e
marra persiper sipas marrveshjes se bashkepunimit. Per kete arsye ankimi i subjektit per kete
pike nuk qendron. [...]”
II.5. Në datën 27.05.2016 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik për procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.6. Në datën 13.06.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.14/12 prot datë 13.06.2016
ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës së operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomik ankimues “Radika” sh.p.k.
& “Kral” sh.p.k. & “Florida” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tyre me argumentin se
“[...]Kral shpk nuk ka paraqitur makineri elektrofuzive per tub HDPE ku sipas marreveshjes ka
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marre persiper punimet F.V. tube HDPE ,dhe nuk deshmon se ka mjete e paisje per te kryer
punimet e kerkuara [...]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” të dokumenteve
të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar:
“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë ( shtojca 7).
Makineri-paisje e mjete ne dispozicion : Kamion vetshkarkues+vinc 4x4 mbi 8 ton cope 1; Kamion vetshkarkues 4x4 mbi 6 ton cope 1 Eskavator cope 1;-Skeleri+kalleperi (armature) m2
200;.Vibratore betoni cope 1, Makine elektrofuzive per tuba cope 1. “
III.1.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin
e kriterit të mësipërm, bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues ka dorëzuar
i. Kontratë Nr.1528 Rep dhe nr.316/1 kol datë 17.04.2016 lidhur para një noteri publik në
Republikën e Shqipërisë mes shoqërive “Radika” sh.p.k. , “Kral” sh.p.k. dhe “Florida”
sh.p.k. për krijimin e bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë për procedurën
e prokurimit objekt “Sifoni Brezhdan-Vakuf Dibër”. Referuar seksionit “Mënyra e
bashkëpunimit” e kontratës së sipërcituar, parashikohet se “Për sigurimin e këtij
bashkëpunimi të trija palët marrin përsipër që në kuadrin e pjesëmarrjes në tenderin e
lartëpërmendur të përmbushin të gjitha detyrimet në raportin: 30 % shoqëria “Radika”
shpk të ndarë sipas zërave të preventivit bashkëngjitur kësaj kontrate; 30 % shoqëria
“Kral” shpk të ndarë sipas zërave të preventivit bashkëngjitur kësaj kontrate; 40 %
shoqëria “Florida” shpk të ndarë sipas zërave të preventivit bashkëngjitur kësaj
kontrate; Gjithashtu, referuar seksionit “Ndarja e Punimeve” të kontratës së sipërcituar,
nënseksioni “Punimet që do të kryhen nga operatori ekonomik “Kral” shpk parashikohet
se “Kral do të vendosë tubacionin PE 100PN DN 355 nga km 0.726 deri në 1.086 km.
Tubacione PE 100 PN 10 DN 335-360 ml”
ii. Shtojca 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e makinerive” e shoqërisë “Kral” sh.p.k.

III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues, K.P.P. konstaton se referuar seksionit “Mënyra e bashkëpunimit” e kontratës së
Nr.1528 Rep dhe nr.316/1 kol datë 17.04.2016 lidhur para një noteri publik në Republikën e
Shqipërisë mes shoqërive “Radika” sh.p.k. , “Kral” sh.p.k. dhe “Florida” sh.p.k. për krijimin e
bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë për procedurën e prokurimit objekt “Sifoni
Brezhdan-Vakuf Dibër”parashikohet se “Për sigurimin e këtij bashkëpunimi të trija palët marrin
përsipër që në kuadrin e pjesëmarrjes në tenderin e lartëpërmendur të përmbushin të gjitha
detyrimet në raportin: 30 % shoqëria “Radika” shpk të ndarë sipas zërave të preventivit
bashkëngjitur kësaj kontrate; 30 % shoqëria “Kral” shpk të ndarë sipas zërave të preventivit
bashkëngjitur kësaj kontrate; 40 % shoqëria “Florida” shpk të ndarë sipas zërave të preventivit
bashkëngjitur kësaj kontrate; Gjithashtu, referuar seksionit “Ndarja e Punimeve” të kontratës së
sipërcituar, nënseksioni “Punimet që do të kryhen nga operatori ekonomik “Kral” shpk
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parashikohet se “Kral do të vendosë tubacionin PE 100PN DN 355 nga km 0.726 deri në 1.086
km. Tubacione PE 100 PN 10 DN 335-360 ml”, ndërkohë që referuar shtojcës 9 “Deklaratë mbi
disponueshmërinë e makinerive” e shoqërisë “Kral” sh.p.k. anëtari i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Kral” shpk nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për disponueshmërinë e paisjes tip
makineri elektrofuzive për tuba.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “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 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: 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.1.5. Ndërsa referuar nenit 53, pika 3 përcaktohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës
4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa
rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.1.6. 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.1.8. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1, 2 dhe 3 të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se : “1. Oferta mund të
paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët
gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të
përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi…..Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje
të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura
duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet
nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhettë bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke
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specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i
operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të
këtij bashkimi.“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”.
III.1.9. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “Radika” sh.p.k. , “Kral” sh.p.k. dhe “Florida” sh.p.k. nuk plotësojnë kapacitetin
teknik në drejtim të vërtetimit të disponueshmërisë së paisjeve për realizimin e kontratës, paisje
tip makineri elektrofuzive për tuba, pas referuar kontratës së bashkëpunimit të siëprcituar, anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kral” sh.p.k. megjithëse ka marrë përsipër kryerjen
vetëm të punimeve për vendosjen e tubave PE 100 PN 10 DN 335-360 ml, punime për kryerjen
e së cilave shfaqet e nevojshme disponueshmëria e paisjes e kërkuar nga ana e autoritetit
kontraktor nuk ka vërtetuar se dëshmon paisje makineri elektrofuzive për tuba. Sa më sipër KPP
gjykon se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kral” sh.p.k. nuk ka vërtetuar se
disponon paisje makineri eletrofuzive për tuba në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit dhe
elementët konkretë të marrë përsipër, në kundërshtim me nenin 74 pika 3 të VKM nr.914/2014.
Megjithëse në kriteret e veçanta të kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi është
parashikuar disponueshmëria e vetëm një paisje makineri elektrofuzive për vendosjen e tubave
kjo nuk pengon operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që në ndarjen e
përqindjes së bashkëpunimit dhe elementëve konkretë të tij në kontratën e bashkëpunimit të
parashikojnë një ndarje në përputhje me kapacitetet teknike, ekonomike dhe financiare që ato
disponojnë në zbatim të parashikimeve ligjore ( nenit 73 të VKM 914/2014).
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues
“Radika” sh.p.k. “Kral” sh.p.k. dhe “Florida” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tyre në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që
pretendimi i mësipërm nuk qëndrojnë dhe bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues nuk
përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të
K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk
ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në
shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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”, Komisioni i Prokurimit
Publik, njëzëri
Vendos:
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1. Të mos pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomik “Radika” sh.p.k. , “Kral”
sh.p.k. dhe “Florida” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt “Sifoni Brezhdan-Vakuf Dibër”, me Nr. Ref -29588-03-21-2016 me fond limit
14,727,966 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 18.04.2016 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Dibër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1273 protokolli Datë 27.05.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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