KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 48/2016

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 26.01.2016, shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Blerimi” sh.p.k. nga procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-10498-10-022015, me objekt: “Mirëmbajtje bazuar në performancë në
segmentet rrugore Cërrik (k/Belsh) - Shalës - Belsh (L.Tafan),
Belsh (L.Tafan) - Grekan, Grekan - Dragot (kufi Kuçovë),
Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen K/RadioStacion, Gostimë - Mollas, Mollas - Selitë, Kthesa
Rrasës - Kryq. Rruga Belsh – Pajovë (77.7 km) (Kontrata 8)”,
me fond limit 76.341.038 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
04.11.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit
Qendror Tiranë.

Ankimues:

“Blerimi” sh.p.k
Rruga “Elbasan-Cërrik”, Km 4, Fshati Mjekës, Shirgjan,
Elbasan
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Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë
Rr. “Princ Vidi”, nr.18/3, 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. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.10.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me nr. REF-10498-10-02-2015, me objekt: “Mirëmbajtje bazuar në performancë në
segmentet rrugore Cërrik (k/Belsh) - Shalës - Belsh (L.Tafan), Belsh (L.Tafan) - Grekan,
Grekan - Dragot (kufi Kuçovë), Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Gostimë Mollas, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh – Pajovë (77.7 km) (Kontrata
8)”, me fond limit 76.341.038 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 04.11.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Blerimi” sh.p.k.
49.498.901 lekë, skualifikuar
2. “Sireta 2F” sh.p.k.
55.555.555 lekë, skualifikuar
3. “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
56.259.653 lekë, kualifikuar
4. “Beladi” sh.p.k.
56.363.926 lekë, skualifikuar
5. “Ndregjoni” sh.p.k
56.869.264 lekë, kualifikuar
6. “Curri” sh.p.k
59.589.971 lekë, skualifikuar
7. “Elira” sh.p.k
60.902.773 lekë, kualifikuar
8. “Biba-X” sh.p.k
61.074.635 lekë, skualifikuar
9. “Riviera” sh.p.k
61.279.035 lekë, skualifikuar
10. “Sterkaj” sh.p.k
61.418.904 lekë, skualifikuar
11. “Delia Group” sh.p.k
63.263.762 lekë, skualifikuar
12. “Victoria Invest International”sh.p.k
63.490.841 lekë, skualifikuar
13. “Arifaj” sh.p.k
65.757.553 lekë, skualifikuar
14. “Gjikuria” sh.p.k.
0 lekë, skualifikuar
15. “Çaushi/M” sh.p.k.
0 lekë, skualifikuar
II.3. Në datën 19.12.2015 operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin përfundimtar të ofertave skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet si më poshtë vijon:
-

Operatori ekonomi “Blerimi” sh.p.k në përmbushje të kritereve të veçanta të
kualifikimit, kapaciteti teknik, ka paraqitur shërbime të ngjashme në vlerën
29.579.815 lekë, pa tvsh, shumë e cila është më e vogël se 30.000.000 lekë pa tvsh,
siç kërkohet në dst ku thuhet: “Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime
të ngjashme me objektin që prokurohet në një vlerë 30.000.000 lekë pa tvsh,
realizuar gjatë tre viteve të fundit. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohet të
paraqiten kopje të kontratave, vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

II.4. Në datën 28.12.2015 operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoriteti kontraktor, duke ngritur pretendimet si më poshtë:
[…] Në sistemin e prokurimeve elektronike në datën 19.12.2015 jemi njohur me shkaqet e
skualifikimit se:
1. Operatori ekonomi “Blerimi” sh.p.k në përmbushje të kritereve të veçanta të
kualifikimit, kapaciteti teknik, ka paraqitur shërbime të ngjashme në vlerën
29.579.815 lekë, pa tvsh, shumë e cila është më e vogël se 30.000.000 lekë pa tvsh,
siç kërkohet në dst ku thuhet: “Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime
të ngjashme me objektin që prokurohet në një vlerë 30.000.000 lekë pa tvsh,
realizuar gjatë tre viteve të fundit.
Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohet të paraqiten kopje të kontratave,
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
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2. Gjithashtu nuk plotëson kapacitetin teknik në drejtim të disponueshmërisë së
makinerive, autobitumatrice. Në DST janë kërkuar: Mjete transporti vetëshkarkues
copë 2 dhe autobitumatrice copë 1. Referuar shtojcës 9 “Mbi disponueshmërinë e
mjeteve”, rezulton që OE ka dorëzuar dy kamiona dhe një bitumatrice. Makineria
për spërkatjen e bitumit për t’u shndërruar në autobitumatrice duhet të vendoset mbi
një mjet transporti kamion. OE ka deklaruar vetëm 2 kamionë për plotësimin e
kapacitetit teknik të kërkuar dhe asnjë kamion shtesë për vendosjen e bitumatrices.
Edhe kamioncina e deklaruar plotëson kapacitetin teknik minimal të kërkuar në DST
(copë 1). Në zbatim të nenit 46 pika 1 dhe nenit 53 të LPP oferta e operatorit
ekonomik “Blerimi” sh.p.k. nuk konsiderohet e suksesshme për mospërmbushje të
kapacitetit dhe teknik.
Për sa i përket pikës së parë, ju bëjmë me dije se shoqëritë Blerimi sh.p.k. + Bajrami
N sh.p.k. pas shpalljes fitues në prokurimin “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugëve
në fshatin Hardhi e Butë” me autoritet kontraktor Komuna Fierzë, bazuar në VKM
nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu VII,
pika 2, d “Në rast falimentimi të përfaqësusesit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë ose në rrethana të tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të
kontratës, autoriteti kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një operator tjetër
ekonomik, i caktuar si përfaqësues i grupit dhe i propozuar nga anëtarët e tjerë
jopërfaqësues, me kusht që ai të dorëzojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare
dhe teknike për të zbatuar kontratën)[…]”, kanë nënshkruar një marrëveshje
dypalëshe të miratuar nga autoriteti kontraktor sipas së cilës shoqëria Bajrami N
tërhiqet nga zbatimi i kontratës për arsyet e saj dhe për rrjedhojë kontrata e
mësipërme është realizuar në masën 100% nga shoqëria Blerimi sh.p.k..
Për këtë arsye duke filluar që nga nënshkrimi i kontratës, zbatimi i objektit sipas
situacioneve progresive, kolaudimi dhe dorëzimi i tij janë nënshkruar dhe ndjekur
vetëm nga shoqëria Blerimi sh.p.k.. Raporti 70% me 30% në formularin e vlerësimit
i referohet ofertës fillestare dhe jo realizimit të objektit. […].
Shoqëria Blerimi sh.p.k. ka paraqitur këtë objekt si punë të ngjashme sepse ligjërisht
vlera e realizimit të tij nga shoqëria jonë është 42.256.878 lekë pa tvsh vërtetuar kjo
nga raportimet në Drejtorinë Rajonale Tatimore. Në të kundërt ne do të kishim
paraqitur tjetër objekt pasi i disponojmë […]”.
Vendimi juaj në vlerësimin paraprak bën fjalë për një mungesë përvoje të
suksesshme prej 420.185 lekë e cila në shumën totale prej 30.000.000 lekë që
kërkohet zë 1.4 % të shumës. Kjo bie në kundërshtim me nenin 53/4 të LPP […].
Devijimi në rast se është shumë i vogël, ndërsa përfitimi i buxhetit të shtetit është i
madh […].
Përsa i përket pikës së dytë ju bëjmë me dije se në dokumentat e tenderit, tabela e
makinerive pika 8 është kërkuar “Makineri për spërkatje bitumi” dhe jo
autobitumatriçe siç shpreheni ju në vlerësim.
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Në rast se do të ishte kërkuar autobitumatriçe apo kamion shtesë për makinerinë për
spërkatjen e bitumit, shoqëria jonë do ti kishte plotësuar.
Megjithatë ne po ju vëmë në dispozicion kamionin shtesë e pretenduar prej jush duke
ju vërtetuar se ne disponojmë dhe tejkalojmë të gjitha kapacitetet teknike për
realizimin me sukses të kontratës[…]
E gjithë procedura e vlerësimit ka tejkaluar çdo afat dhe është në shkelje me VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, […].
Ne nuk kemi marrë pjesë në prokurime të tjera Nr.7, Nr. 14 etj dhe mjetet i kemi të
angazhuara vetëm nën këtë objekt[…], ndaj ngremë dyshime: a ka paraqitur
operatori ekonomik Alko Impex General Contruction sh.p.k. makineri të ndryshme
për çdo kontratë të re dhe të sigurojë realizimin me sukses të kontratës Nr. 8? Kjo
bie në kundërshtim me pikën për mosangazhim mjetesh në më shumë se një kontratë
duke dëmtuar konkurrencën […]
Si e cënuar direkt shoqëria jonë kërkon ti rivlerësohet oferta dhe të shpallet fitues në
kontratën nr. 8 […].
II.4. Në datën 30.12.2015, me shkresën nr. 893 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje opertorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën me argumentimin se
ankesa është paraqitur jashtë afatit ligjor të përcaktuar në nenin 63/2 të LPP, pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 06.01.2016 operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor, me përjashtim të faktit se, në lidhje me pretendimin
për verifikimin e plotësimit të kriterit për makineritë nga operatorët e tjerë ekonomikë
pjesëmarrës, operatori ekonomik ankimues, parashtron se: “ngremë dyshime nëse ky kriter
përmbushet nga operatori XXX?”, duke mos përcaktuar se për cilin operator ekonomik
ngrihen këto pretendime.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 43 prot., datë 14.01.2016 me objekt “Dërgojmë informacion
dhe dokumentacion për procedurën e prokurimit: “Mirëmbajtje bazuar në performancë në
segmentet rrugore Cërrik (k/Belsh) - Shalës - Belsh (L.Tafan), Belsh (L.Tafan) - Grekan,
Grekan - Dragot (kufi Kuçovë), Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Gostimë Mollas, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh – Pajovë (77.7 km) (Kontrata
8)”, protokolluar me tonën në datën 14.01.2016, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Blerimi” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe informacionit
e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se arsyeja e skualifikimit se
“Operatori ekonomi “Blerimi” sh.p.k në përmbushje të kritereve të veçanta të kualifikimit,
kapaciteti teknik, ka paraqitur shërbime të ngjashme në vlerën 29.579.815 lekë, pa tvsh,
shumë e cila është më e vogël se 30.000.000 lekë pa tvsh, siç kërkohet në dst ku thuhet:
“Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime të ngjashme me objektin që
prokurohet në një vlerë 30.000.000 lekë pa tvsh, realizuar gjatë tre viteve të fundit. Si
dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohet të paraqiten kopje të kontratave, vërtetime të
lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor në lidhje me eksperiencat e mëparshme të ngjashme,
është përcaktuar kriteri si më poshtë:
“Ofertuesi duhet të paraqesë:
Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet,
në një vlerë 30.000.000 lekë (pa tvsh) , realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit. Si
dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen të paraqiten kopje të kontratave, vërtetime të
lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin
privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara.”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur për këtë procedurë prokurimi në
sistemin e prokurimeve elektronike nga operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k., rezulton se
për plotësimin e kërkesës së autoritetit kontraktor përsa i përket përvojës së mëparshme,
sikurse është specifikuar në pikën III.1.1. të arsyetimit, është paraqitur dokumentacioni si
më poshtë:
- Kontrata nr.18/17 prot., datë 20.06.2013 me objekt: “Rikonstruksioni dhe asfaltimi
i rrugëve në fshatin Hardhi e Butë”, e lidhur midis autoritetit kontraktor Komuna
Fierzë Elbasan dhe bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Blerimi”
sh.p.k. & “Bajrami N” sh.p.k., me vlerë 42.256.878 lekë pa tvsh;
- Akt dorëzimi të punimeve, me nr. 15 prot., datë 26.12.2013;
- Procesverbal kolaudimi datë 24.12.2013;
- Situacioni përfundimtar datë 30.12.2013;
- Fatura Tatimore Shitje (5 copë);
- Referencë punimesh datë 16.05.2014, për bashkimin e operatorëve ekonomikë
“Blerimi” sh.p.k. &“Bajrami N” sh.p.k;
- Formular Vlerësimi, lëshuar nga Komuna Fierzë, sipas të cilit % e bashkimit të
operatorëve ekonomikë dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar është
70% “Blerimi” sh.p.k. dhe 30% “Bajrami N” sh.p.k.
III.1.3. Në nenin 46, të LPP-së 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”.
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III.1.4. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së parashikohet 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 dokumentat e
tenderit...”.
III.1.5. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
Kreu VII, pika 2 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë” (VKM në fuqi në kohën e lidhjes së
kontratës nr.18/17 prot., datë 20.06.2013), përcaktohet:
a) Oferta mund të paraqitet nga një grup 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 grupi.
b) Para dorëzimit të ofertës, grupi 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 grupi. Pas krijimit të Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, anëtarët e grupit
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 duhet të bëjë
edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në autoritetin e Bashkimit të
Operatorëve Ekonomikë.” Në rast se, bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet
fitues kontrata duhet të nënshkruhet nga seicili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
c) Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet 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.”
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i parë, i përcaktuar në
paragrafin e shtatë, të shkronjës “a”, “Kontratat për punë”, të pikës 3,
“Informacione të veçanta”, të kreut III, “Dokumentat e tenderit”, plotësohet nga
anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë
të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
ç) Operatori ekonomik, pjesëtar i një bashkimi, nuk mund të paraqesë njëkohësisht dhe
oferta individuale. Bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk ndryshon pas dorëzimit të
ofertës, në të kundërt oferta e tij refuzohet.
d) Në rast falimentimi të përfaqësuesit të bashkmit të operatorëve ekonomikë ose në
rrethana të tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të kontratës,
autoriteti kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një operator tjetër ekonomik, i
caktuar si përfaqësues i grupit dhe i propozuar nga anëtarët e tjerë jopërfaqësues,
me kusht që ai të zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike për
të zbatuar kontratën. Përndryshe, autoriteti kontraktor mund të tërhiqet nga
kontrata. Në rast se këto rrethana i ndodhin operatorit tjetër ekonomik, nëse
përfaqësuesi i grupit nuk cakton një zëvendësues, atëherë detyrimet e operatorit të
dështuar ekonomik mund të merren përsipër nga përfaqësuesi ose nga një anëtar
tjetër i grupit, me kusht që ky të plotësojë kërkesat”.
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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.
Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të vlefshme, kur ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit.
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kontrata e paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për eksperiencat e
ngjashme të realizuara më parë, pasi sipas aktmarrëveshjes së lidhur midis shoqërisë
“Blerimi” sh.p.k. dhe “Bajrami N” sh.p.k., realizimi i këtij objekti do të bëhet në masën
70% nga shoqëria “Blerimi” sh.p.k. dhe në masën 30% nga shoqëria “Bajrami N” sh.p.k.
Realizimi i punëve i ndarë në përqindjen e mësipërme vërtetohet nga autoriteti kontraktor në
dokumentacionin e lëshuar prej këtij të fundit dhe konkretisht në dokumentin Referencë
punimesh si edhe në dokumentin Formular Vlerësimi.
Konkretisht, në dokumentin Referencë punimesh deklarohet se bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Blerimi” sh.p.k. & “Bajrami N” sh.p.k. kanë ndërtuar objektin “Rikonstruksion
dhe asfaltim i rrugëve në fshatin Hardhi e Butë, Komuna Fierzë, Qarku Elbasan, sipas
kontratës Nr. 18/7, datë 20.06.2013, me financim të buxhetit të shtetit, me vlerë 50.708.254
lekë (me t.v.sh.) dhe në dokumentin Formular Vlerësimi deklarohet se % e bashkimit të
operatorëve ekonomikë dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar është 70%
“Blerimi” sh.p.k. dhe 30% “Bajrami N” sh.p.k.
III.1.8. Në nenin 48, pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “[...] Paraqitja e ofertave bëhet si më
poshtë: b) ofertat dorëzohen në rrugë elektronike, sipas përcaktimit në aktet nënligjore
[…]”.
Referuar nenit 48 pika 4 gërma “b” të LPP-së si edhe pikës 1 të VKM Nr.918 datë
29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit në mënyrë elektronike” në të cilën
parashikohet se “Të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete elektronike”, ofertat
dorëzohen në formë elektronike përmes sistemit të prokurimeve elektronike.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ankimuesi ka patur në dispozicion kohën e
mjaftueshme për të dorëzuar dokumentacionin e plotë dhe provues mbi përmbushjen e
kritereve të përgjithshme të kualifikimit në drejtim të vërtetimit të plotësimit të kriterit për
eksperiencat e mëparshme të ngjashme.
III.1.9. Sqarojmë se, rregullat e prokurimit si më sipër cituar, parashikojnë mundësinë e
falimentimit të përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve ekonomikë ose në rrethana të tjera,
që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të kontratës dhe në këtë rast autoriteti
kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një operator tjetër ekonomik, anëtar të bashkimit,
me kusht që ai të zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike për të
zbatuar kontratën. Përndryshe, autoriteti kontraktor zgjidh kontratën. Në rast se këto
rrethana i ndodhin operatorit tjetër ekonomik, atëherë detyrimet e operatorit të dështuar
ekonomik mund të merren përsipër nga përfaqësuesi ose nga një anëtar tjetër i bashkimit,
me kusht që ky të plotësojë kërkesat.
Sa më sipër, në çdo rast tërheqje nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, duhet marë
paraprakisht miratimi i organit që prokuron fondet publike, pra i autoritetit kontraktor me të
cilin është lidhur kontrata përkatëse.
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III.1.10. Në rastin konkret, nga dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues në sistemin e prokurimeve elektronike para datës së hapjes së ofertave, referuar
vërtetimeve dhe formularit të vlerësimit të lëshuar nga autoriteti kontraktor si përfituesi
direkt i shërbimit të kryer, rezulton se kjo kontratë është kryer nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë në masën 70 % për shoqërinë “Blerimi” sh.p.k. dhe në masën 30% për shoqërinë
“Bajrami N” sh.p.k. dhe nuk është paraqitur asnjë dokumentacion tjetër që provon
aprovimin apo miratimin nga autoriteti kontraktor për largimin e njërit prej anëtarëve të
bashkimit dhe vazhdimin e realizimit të kontratës vetëm nga shoqëria “Blerimi” sh.p.k.
Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën
ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor,
në sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Nuk duhet të ofrohet apo
lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo
ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhj e
me këtë dokumentacion.
Nuk mund të lejohet paraqitja e asnjë dokumenti tjetër pas mbarimit të afatit për hapjen
e ofertave, pasi një gjë e tillë do të konsiderohej ndërhyrje në ofertë.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Blerimi” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor depozituar pranë Komsionit të Prokurimit
Publik, rezulton se operatori ekonomik ankimues “Blerimi” sh.p.k. është skualifikuar për dy
arsye dhe konkretisht: nuk plotëson kriterin në lidhje me kontratat e ngjashme (e cila është
trajtuar dhe shqyrtuar në pikën III.1. të arsyetimit të këtij vendimi); si edhe nuk plotëson
kriterin në lidhje me makineritë.
III.2.1. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit (mosplotësimi i kriterit për makineritë), nga
verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se është shprehur vetëm
një anëtar i KVO-së, duke mospërbërë arsye skualifikimi për shumicën e anëtarëve të tjerë
të komisionit të vlerësimit të ofertave, ndaj dhe Komisioni i Prokurimit Publik nuk e mori
në shqyrtim atë.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Blerimi” sh.p.k. për dyshimet në lidhje
me makineritë e operatorit ekonomik XXX, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Fillimisht, sqarojmë se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues i paraqitur në
ankesën panë Komisionit të Prokurimit Publik, është i paqartë dhe i pasaktë, pasi pretendimi
operatori ekonomik XXX, është një pretendim jo i drejtëpërdrejt që nuk vërtetohet se për
cilin operator ekonomik ngrihen dyshime në drejtim të përmbushjes së kriterit për
makineritë, ndërkohë që barra e provës mbi mosplotësimin e një kriteri nga operatorët e tjerë
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, i përket vetëm operatorit ekonomik
ankimues.
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III.3.2. Akoma edhe më tej, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, neni 63, pika 1, i
Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me titull “Të drejtat
e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një
autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i
papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i
skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të
ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e
tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish
nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i
ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga
suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “Blerimi” sh.p.k. nuk merret në shqyrtim,
pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-10498-10-02-2015, me
objekt: “Mirëmbajtje bazuar në performancë në segmentet rrugore Cërrik (k/Belsh)
- Shalës - Belsh (L.Tafan), Belsh (L.Tafan) - Grekan, Grekan - Dragot (kufi Kuçovë),
Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Gostimë - Mollas, Mollas Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh – Pajovë (77.7 km) (Kontrata 8)”, me
fond limit 76.341.038 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 04.11.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
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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. 9 Protokolli,
Datë 06.01.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Blerimi” sh.p.k
nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-10498-10-02-2015 me
objekt: “Mirëmbajtje bazuar në performancë në segmentet rrugore Cërrik (k/Belsh) - Shalës
- Belsh (L.Tafan), Belsh (L.Tafan) - Grekan, Grekan - Dragot (kufi Kuçove), Belsh - Deg.
Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël,Grekan-Dëshiran-Vlashuk,
K/Shtërmen - K/RadioStacion, Gostimë - Mollas,Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq.
Rruga Belsh - Pajovë ( 77.7 km) (Kontrata 8)”, me fond limit 76.341.038 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 04.11.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.

Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Blerimi” sh.p.k, vërej se:

I.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi duhet të paraqesë:
-

Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar shërbime të ngjashme me objektin që
prokurohet, në një vlerë 30.000.000 lekë ( pa tvsh ), realizuar me sukses gjatë tri
viteve të fundit.
Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen të paraqiten:

-

kopje të kontratave,
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet
e realizuara.”

I.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
nga operatori ekonomik ankimues, konstatoj se për plotësimin e kërkesës së mësipërme,
operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. ka dorëzuar:
1. Kontratë nr.18/17 prot., datë 20.06.2013 me objekt: “Rikonstruksioni dhe asfaltimi i
rrugëve në fshatin Hardhi e Butë”, e lidhur midis autoritetit kontraktor Komuna
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Fierzë Elbasan dhe bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Blerimi”
sh.p.k e “Bajrami N” sh.p.k, me vlerë 42.256.878 lekë pa tvsh, shoqëruar me Akt
dorëzimi të punimeve, datë 26.12.2013, me dorëzues të punimeve shoqërinë
“Blerimi” sh.p.k, i cili ka realizuar punimet e objektit të prokurimit; Procesverbal
kolaudimi sipas të cilit sipërmarrësi i punimeve është “Blerimi” sh.p.k; Situacioni
përfundimtar firmosur dhe vulosur nga autoriteti kontraktor, shoqëria “Blerimi”
sh.p.k dhe supervizori. Fatura Tatimore Shitje të lëshuara nga shoqëria “Blerimi”
sh.p.k; Referencë punimesh datë 16.05.2014 për bashkimin e operatorëve ekonomikë
“Blerimi” sh.p.k dhe “Bajrami N” sh.p.k; Formular Vlerësimi sipas të cilit % e
bashkimit të operatorëve ekonomikë dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili
anëtar është 70% “Blerimi” sh.p.k dhe 30% “Bajrami N” sh.p.k;
I.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar pranë autoritetit kontraktor si edhe pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se në parashtrimet me shkrim të operatorit
ekonomik ankimues, ky i fundit ka ngritur pretendimin se “Shoqëritë “Blerimi” sh.p.k dhe
“Bajrami N” sh.p.k, pas shpalljes fitues në prokurimin “Rikonstruksion dhe asfaltim i
rrugëve në fshatin Hardhi e Butë”, me autoritet kontraktor Komuna Fierzë, bazuar në
VKM-në nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu VII,
pika 2, gërma “d” (“Në rast falimentimi të përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë ose në rrethana të tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të
kontratës, autoriteti kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një opertor tjetër ekonomik, i
caktuar si përfaqësues i grupit dhe i propozuar nga anëtrët e tjerë jopërfaqësues, mekusht
që ai të zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike për të zbatuar
kontratën. Përndryshe autoriteti kontraktor mund të tërhiqet nga kontrata. Në rast se këto
rrethana i ndodhin operatorit tjetër ekonomik, nëse përfaqësuesi i grupit nuk cakton një
zëvëndësues, atëherë detyrimet e operatorit të dështuar ekonomik mund të merren përsipër
nga përfaqësuesi ose nga një anëtar tjetër i grupit, me kusht që ky të plotësojë kërkesat”)
kanë nënshkruar një marrëveshje dypalëshe të miratuar nga autoriteti kontraktor sipas së
cilës shoqëria “Bajrami N” sh.p.k tërhiqet nga zbatimi i kontratës për arsyet e saj dhe për
rrjedhojë kontrata e mësipëme është realizuar në masën 100% nga shoqëria “Blerimi”
sh.p.k.
Për këtë arsye, duke filluar që nga nënshkrimi i kontratës, zbatimi i objektit sipas
situacioneve progresive, kolaudimi dhe dorëzimi i tij janë nënshkruar dhe ndjekur vetëm
nga shoqëria “Blerimi” sh.p.k. Raporti 70% me 30% në formularin e vlerësimit i referohet
ofertës fillestare dhe jo realizimit të objektit. Për të vërtetuar pretendimin tonë gjeni
bashkëngjitur Akt marrëveshjen dy palëshe midis shoqërive dhe miratimin nga autoriteti
kontraktor; kontratën për punë publike; të gjitha situacionet pjesore, librat e shitjve bashkë
me faturat e TVSH respektive të raportuar nga Blerimi sh.p.k si dhe situacionin
përfundimtar; aktin e kolaudimit dhe të dorëzimit midis autoritetit kontraktor dhe shoqërisë
“Blerimi” sh.p.k.”
Gjithashtu, konstatohet se operatori ekonomik ankimues, ka provuar me prova shkresore
pretendimet e tij, pasi ka paraqitur edhe aktmarrëveshjen e lidhur në datën 15.06.2013 midis
shoqërisë “Blerimi” sh.p.k dhe shoqërisë “Bajrami N” sh.p.k.
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Sipas kësaj aktmarrëveshje të dyja shoqëritë bien dakort që shoqëria “Bajrami N” sh.p.k
tërhiqet nga zbatimi i objektit “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugëve në fshatin Hardhi e
Butë”. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e kësaj kontrate do ti kalojnë
shoqërisë “Blerimi” sh.p.k e cila merr përsipër ekzekutimin me sukses të kontratës deri në
dorëzimin e plotë të saj....Autoriteti kontraktor konfirmon se shoqëria “Blerimi” sh.p.k
përmbush të gjitha kapacitetet ligjore, ekonomike financiare dhe teknike për zbatimin me
sukses të kontratës.” Kjo aktmarrëveshje rezulton e firmosur dhe vulosur nga shoqëritë
“Blerimi” sh.p.k e “Bajrami N” sh.p.k si dhe nga autoriteti kontraktor Komuna Fierzë.
I.4. Në nenin 46, të LPP-së 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”. Në nenin 53,
pika 3 të LPP-së parashikohet 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 dokumentat e tenderit...”.
I.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, Kreu VII “Kushte të Përgjithshme në Zbatim”, pika 2 gërma “d” (
akti juridik në fuqi në momentin e lidhjes së kontratës nr.18/17 prot datë 20.06.2013)
parashikohet se : “Në rast falimentimi të përfaqësuesit të bashkmit të operatorëve
ekonomikë ose në rrethana të tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të
kontratës, autoriteti kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një operator tjetër ekonomik,
i caktuar si përfaqësues i grupit dhe i propozuar nga anëtarët e tjerë jopërfaqësues, me
kusht që ai të zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike për të zbatuar
kontratën. Përndryshe, autoriteti kontraktor mund të tërhiqet nga kontrata. Në rast se këto
rrethana i ndodhin operatorit tjetër ekonomik, nëse përfaqësuesi i grupit nuk cakton një
zëvendësues, atëherë detyrimet e operatorit të dështuar ekonomik mund të merren përsipër
nga përfaqësuesi ose nga një anëtar tjetër i grupit, me kusht që ky të plotësojë kërkesat. “
I.6. Nga sa më sipër, konstatoj se në procedurën e prokurimit në të cilën ka rezultuar fitues
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Blerimi” sh.p.k. & “Bajrami N” sh.p.k. për kryerjen e
punimeve me objekt “Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Hardhi e Butë,
operatori ekonomik ankimues “Blerimi” sh.p.k. rezulton të jetë paraqitur si pjesëtar i
bashkimit të operatorëve ekonomik. Nga ana tjetër, kuadri ligjor në fushën e prokurimeve,
parashikon një sërë garancishë për autoritetin kontraktor mbi mos dështimin e realizimit të
kontratës në rast se një prej anëtarëve të bashkimit të operaratorëve ekonomikë ndodhet në
pamundësi të zbatimit të kontratës të cilën ai ka marrë përsipër.
I.7. Konkretisht në VKM 1/2007 parashikohet se: “Në rast falimentimi të përfaqësuesit të
bashkmit të operatorëve ekonomikë ose në rrethana të tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij
gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor mund të vazhdojë kontratën me një operator
tjetër ekonomik, i caktuar si përfaqësues i grupit dhe i propozuar nga anëtarët e tjerë
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jopërfaqësues, me kusht që ai të zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe
teknike për të zbatuar kontratën”
Qëllimi i ligjvënësit në rastin konkret konsiston në dhënien e garancive të mos dështimit të
realizimit të kontraktës në rast të faliminetit të një prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve
ose në rast të përballjes me rrethana të tjera që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të
kontratës. Në rastin konkret, gjykoj se operatori ekonomik ankimues ka vërtetuar me prova
shkresore duke dorëzuar pranë Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë Autoritetit
Kontraktor si edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik në fazën e dytë të ankimit
administrativ akt marrëveshjen e nënshkruar mes palëve ( “Blerimi” sh.p.k., “Bajrami N”
sh.p.k. dhe autoriteti kontraktor nga ana tjetër i cili ka pranuar se të gjithë të drejtat dhe
detyrimet për zbatimin e kontratës i kalojnë shoqërisë “Blerimi” sh.p.k.).
Për sa kohë që autoriteti kontraktor e ka pranuar kryerjen e punimeve nga ana e operatori
ekonomik “Blerimi” sh.p.k. njëherazi ka zbatuar dhe parashikimet ligjore të VKM 1/2007
duke verifikuar plotësimin e kapacitetit ekonomik, teknik dhe ligjor në përputhje me të
gjithë vlerën e kontratës për operatorin ekonomik “Blerimi” sh.p.k.
Akoma më tej, gjykoj shoqëria “Blerimi” sh.p.k. ka vërtetuar me anë të dokumentacionit të
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike se kontrata është zbatuar nga vetëm ky
operator ekonomik, pasi sipas dokumentacionit shoqërues të përfundimit të kontratës
publike si Procesverbal kolaudimi, Situacioni përfundimtar apo Fatura tatimore lëshuar për
autoritetin kontraktor, rezulton se është operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. zbatuesi i
punimeve. Sa më sipër, gjykoj se operatori ekonomik ankimues “Blerimi” sh.p.k. ka provuar
para autoritetit kontraktor dhe pranë K.P.P. plotësimin e kritereve të veçanta të kualifikimit
në drejtim të eksperiencës së ngjashme, si referuar vlerës së kontratës ashtu edhe natyrës së
saj.
I.8. Gjithësesi në respekt të parimit të transparencës dhe barazisë, si dy prej parimeve
kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, gjykoj se Komisioni i Prokurimit
Publik duhej të kryente një hetim të plotë administrativ duke konfirmuar në mënyrë
përfundimtare pranë autoritetit kontraktor si përfitues i punimeve faktet e konstatuara sa
mësipër.
Në lidhje me arsyetimin e shumicës për trajtimin e kapacatiteti teknik në drejtim të
makinerive dhe paisjeve, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
rezulton se për këtë pikë është shprehur vetëm një anëtar i KVO-së, duke mospërbërë arsye
skualifikimi për shumicën e anëtarëve të tjerë të komisionit të vlerësimit të ofertave, ndaj
dhe gjykoj se nuk duhet të merret në gjykim pasi nuk ekziston në vlerësimin e realizuar nga
ana e KVO-së.
Përfundimisht bazuar në nenin 1 dhe nenin 2 të LPP, në të cilët përcaktohet përkatësisht:
“Qëllimi i këtij ligji është: […] të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të
gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”;
“Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të
përgjithshme:
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a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;
b) transparencë në procedurat e prokurimit;
c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve”, gjykoj se Komisioni i Prokurimit Publik duhej të vlerësonte objektivisht
ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues duke mbajtur në konsideratë
elementet e konstatuara sa përsipër me qëllim mosdiskriminimin dhe trajtimin e barabartë
të ofertuesve. Duke vlerësuar si të rëndësishme edhe parimin e mirëmenaxhimit të fondeve
publike për ofertat konkuruese të cilat provojnë me dokumentacion kapacitetet e tyre
teknike dhe ligjore për realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi gjykoj se ankesa e
operatorit ekonomik ankimues duhej të pranohej.

Anëtare
Juliana Hoxha
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