KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 334/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Alstezo”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me objekt: “Mirëmbajtje me mjete transporti të Drejtorisë së
Policisë së Qarkut Fier”, me fond limit 3.289.167 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 16.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier.

Ankimues:

“Alstezo ” sh.p.k
Lagja “Kryengritja e Fierit, Rruga “Aulona
Tiranë

Autroiteti kontraktor:

Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, 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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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
percaktuara 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 them el objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Mirëmbajtje me mjete transporti të Drejtorisë së Policisë së Qarkut
Fier”, me fond limit 3.289.167 lekë (pa TVSH) .
II.2. Në datën 16.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 22.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Alstezo
Sila

2.999.000 lekë, skualifikohet
3.163.980 lekë, kualifikohet

Operatori ekonomik “Alstezo ” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
“Në bazë të ligjit nr. 9643 date 26.11.2006, neni 46, pika b, nuk ka reputacionin dhe
besueshmërinë e duhur në marrëdhënien me Drejtorinë e Policisë Qarkut Fier, me
argumentin se: Në auditimin e kryer në Drejtorinë e Policisë Qarkut Fier, nga Drejtoria e
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Auditimit të Brendshëm për periudhën e audituar 01.01.2013 - 31.05.2014, figuron debitor
ku i është nisur zyrtarisht shkrese nr. 1959, datë 16.03.2015, njoftim debitori. Pas njoftimit
shoqëria "Alstezo" shpk nuk ka kthyer përgjigje për njohjen dhe shlyerjen e detyrimit.”
II.4. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Alstezo ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit. Në ankesë pretendohet si vijon:
“[...] Nga vlerësimi i kësaj procedure rezulton se ne si operatorë ekonomikë i plotësojmë të
gjitha kriteret për kualifikimtë vendosura nga autoriteti kontrakto . Gjithashtu përjashtimin
nga pjesëmarrja në prokurimit publike kur operatorët ekonomikë janë të pabesueshëm,
përjashtohen nga App-ja. Veprimi i KVO-së është në kundërshtim të hapur me ligjin dhe
rregullat e prokurimit si dhe tejkalim të kompetencave të saj.
Duke qënë gjithmonë i hapur dhe mirëkuptues në marrëdhëniet kontraktuale shumëvjeçare
me institucioni e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Fier, detyrimi që pretendohet se ka lindur
së fundmi nga një audit që ka kontrolluar veprimtarinë e punës suaj, ju sqarojmë si vijon:
Ju si autoritet kontraktor gjatë veprimtarisë me shoqërinë tonë, na detyroheni 315.940 lekë,
shumë e cila është e pasqyruar në bilancin e shoqërisë sonë për vitin 2014, dhe vjen e
mbartur nga realizimi me sukses i kontratës së shërbimeve me institucionin tuaj gjatë vitit
2012. Por kjo nuk presupozon se ju jeni një institucion i pabesueshmë për ne dhe ne nuk
duhet të marrim pjesë në procedura prokurimi që ju organizoni. Detyrimet që lindin gjatë
ushtrimit të një marrëdhënie pune mund të kontrollohen, rikontrollohen dhe rivlerësohen
rast pas rasti nga institucioni juaj, nga ne apo nga ndonjë audit i mundshëm.
Përveç të tjerash, lidhur me këtë pretendim të auditit që ka kontrolluar veprimtarinë tuaj,
ne jemi në afatet ligjore për kontestim administrativ, aq më tepër për likuidim të këtij
detyrimi (kuptohet që nëqoftëse do të kemi të bëjmë me një rast likuidimi, kjo do të ndodhë
si një zbritje të detyrimit që ju si institucion na keni borxh ne si shoqëri deri më sot. ”
II.5. Nё datёn 30.04.2015 autorittei kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 08..05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 08.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
846/2 prot, shkresa t e autoritetit kontraktor nr. 4260/1 prot, datë 15.05.2015 me objekt:
“Informacion mbi procedurën e prokurimit “Mirëmbajtje të mjeteve të transportit në DPQ
Fier”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e
ankesës së operatorit ekonomik “Alstezo ” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Alstezo ” sh.p.k, sipas të
cilës ky operator nuk ka reputacionin dhe besueshmërinë e duhur në marrëdhënien me
Drejtorinë e Policisë Qarkut Fier, pasi në auditimin e kryer në Drejtorinë e Policisë Qarkut
Fier, nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm për periudhën e audituar 01.01.2013 31.05.2014, figuron debitor dhe pas njoftimit shoqëria "Alstezo" shpk nuk ka kthyer
përgjigje për njohjen dhe shlyerjen e detyrimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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.”
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 sipas nenit 55, pika 2, 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.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor nuk është kërkuar ndonjë dokument që të vërtetojë besueshmërinë e
operatorit ekonomik lidhur me detyrimet e pashlyera.
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen
si të papranueshme.
Në rastin konkret arsyeja e dhënë nga ana e autoritetit kontraktor për skualifikimin e
shoqërisë “Alstezo” sh.p.k nuk ka bazë ligjore dhe nuk është parashikuar në dokumentat
e tenderit, që të përbënte detyrim për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë. Në
kushtet e përgjithshme të kontratës (KPK), dhe kushtet e vecanta të kontratës (KVK)
pjesë e dokumentave standarte të tenderit, janë parashikuar kushtet e pagesës për
shërbimet e kryera dhe penalitetet në rastet kur nga ana e operatorit ekonomik nuk
respektohet kërkesat e procedurës së prokurimit. Çdo shmangie nga këto kushte apo
detyrime çon në prishjen e kontratës
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin
e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të
kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht
autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse
cilësia e shërbimit dhe angazhimet e ofruara do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe angazhimet
e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
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Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër
cituar.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alstezo ” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Kërkesë për Propozim” me objekt: “Mirëmbajtje me mjete
transporti të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Fier”, me fond limit 3.289.167 lekë
(pa TVSH), zhvilluar nё datёn 16.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Policisë së Qarkut Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Alstezo” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtё operator.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ Alstezo” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 846 Protokolli,
Datë 08.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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