REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 414/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 28.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Kujtimi 06” shpk në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr.
REF-18865-04-18-2019 me objekt Blerje goma me fond
limit 3.023.138 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
15.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Eco Tirana sha.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “A.K.M Albanian
Investment Group” nga procedura e prokurimit të
sipërcituar.

Ankimues:

“Kujtimi 06” shpk
Blv “Blu”, 150 m nga rrethrrotullimi Bathores, Kamëz
“AKM Albanian Investment Group” shpk
Rruga “Adem Seit Kruja”, nr.13, kati I-rë Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Eco Tirana sha
Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Rr. Muzaket, pallati
“Speed”, hyrja 1, ap. 2
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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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin
dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin 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;
I.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave.

II
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Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 18.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18865-04-18-2019 me objekt Blerje goma
me fond limit 3.023.138 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.05.2019 nga autoriteti kontraktor,
Eco Tirana sha.
II.2. Në datën 15.05.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar informacionit të AK rezulton se në datën 15.05.2019 autoriteti kontraktor ka
njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike
(S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më
poshtë vijon:
- Luxode Studio

pa oferte

I skualifikuar

- Klosi - R Company

2,174,000

I skualifikuar

- Ra-Mi Kompani

2,499,992

I skualifikuar

- Kadiu

2,500,400

I skualifikuar

- Alked Kopaci

2,552,000

I skualifikuar

- Kujtimi 06

2,567,000

I skualifikuar

- AKM Albanian I.G

2,568,000

I skualifikuar

- Eximoil

2,844,000

I skualifikuar

- Gajd Company

2,290,000

I skualifikuar

II.4. Në datën 27.05.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
- Luxode Studio

pa oferte

I skualifikuar

- Klosi - R Company

2,174,000

I skualifikuar

- Ra-Mi Kompani

2,499,992

I skualifikuar

- Kadiu

2,500,400

I kualifikuar

- Alked Kopaci

2,552,000

I skualifikuar

- Kujtimi 06

2,567,000

I skualifikuar

- AKM Albanian I.G

2,568,000

I skualifikuar

- Eximoil

2,844,000

I skualifikuar

- Gajd Company

2,290,000

I skualifikuar
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II.5. Në datën 15.05.2019 operatori ekonomik “Kujtimi 06” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
- Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.3 pasi nuk ka paraqitur vertetim te likuidimit
te taksave vendore te vitit 2018.
- Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4. pasi ka paraqitur ISO /TS 16949:2009 te
prodhuesit, jo te operatori ekonomik dhe nuk ka paraqitur dokumenta bashkelidhese
qe verteton lidhjen midis prodhuesit dhe operatorit ekonomik.
II.6. Në datën 17.05.2019 operatori ekonomik “Kujtimi 06” shpk ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së
tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më
poshtë:
- Për pikën 2.2.3 kur kërkohet vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara
nga pushteti vendor për vitin 2018 Kompania Kujtimi 06 shpk ka paraqitur vërtetim
se ka paguar taksat e vitit 2019 në njësinë vendore ku ushtron aktivitetin dhe në
vërtteim specifikohet se “ nuk ka detyrime të prapambetura në sistemin informatik cka
do të thotë që kompania Kujtimi 06 shpk ka paguar të gjitha detyrimet vendore në vite
dhe nuk ëhstë debitore. Theksojmë se është paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave
vendore për vitin 2019 për shkak se Bashkia Kamëz nuk jep vërtetime për vitet
pararendëse por vetëm për vitin koherent dhe konfirmon nëse subjekti është debitor
për ato të mëparshmet.
- Për pikën 2.3.4 AK ka kërkuar që “Mallrat duhet të përmbushin kushtet e standarteve
të BE me certifikatën e cilësisë CE ISO/TS 16949:2009 mbi Sistemet e Menaxhimit të
Cilsësië”, e vlefshme lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara. Për plotësimin
e kësaj pike OE Kujtimi 06 ka paraqitur certifikatat ISO/TS 16949:2009 dhe
certifikatën e konformitetit për dy nga prodhuesit për të cilët është distributor pra e ka
përmbushur kërkesat e AK. Në asnjë pikë të DST AK nuk ka kërkuar ISO/TS
16949:2009 të operatorit ekonomik por vetëm të prodhuesit për të vërtetuar kushtet e
standarteve të BE me certiifkatën e cilësisë. Gjithashtu theksojmë se në asnjë pikë të
DST nuk është kërkuar që OE të vërtetojë lidhjen mes prodhuesit pasi nëse do të ishte
këkruar kompania Kujtimi 06 shpk i zotëron certifikatat e Distributorit të Autorizuar.
Prandaj aryetimi i përdorur nga AK për skualifikimin e shoqërisë tonë e konsiderojmë
si kriter të pakërkuar në DT dhe si i tillë nuk mund të përdoret për vlerësimin e
ofertave të paraqitura.
Sa më sipër kërkojmë shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës
sonë.
II.7. Në datën 23.05.2019 me shkresën nr.208/22 prot autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranimin e ankesës.

4

II.8. Në datën 28.05.2019, pala ankimuese “Kujtimi 06” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.9. Në datën 15.05.2019 operatori ekonomik “A.K.M Albanian Investment Group” shpk është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:

- Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.3. pasi per certifikaten ISO 9001:2008 mbi
”Sistemet e Menaxhimit Te Cilesise” nuk ka asnje pergjigje konfirmi zyrtar per
vlefshmerine e saj nga kompania QEC.
- Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4. pasi ka paraqitur ISO/TS 16949:2009 qe i
perket prodhuesit dhe jo operatorit ekonomik dhe nuk ka paraqitur asnje dokument qe
te verifikoje lidhjen ose furnizimin nga prodhuesi.
II.10. Në datën 20.05.2019 operatori ekonomik “A.K.M Albanian Investment Group” shpk ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së
për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të
përmbledhur me argumentat si më poshtë:
- Sic e kemi bërë me dije edhe më parë shoqëria A.K.M Albanian Investment Group
shpk është e certifikuar sipas standartit ISO 9001:2015 nga QEC Certification i cili
është institucion zyrtar i akredituar. Këtë certifikatë kompania jonë e zotëron që prej
15 Maj 2018 me vlefshmëri deri në 14 Maj 2021. Shoqëria jonë ka dorëzuar ISO
9001:2015 e vlefshme dhe e noterizuar. Përvec kësaj bashkëlidhur po ju vendosim
edhe njëherë në dispozicion letrën për vlefshmërinë e certiifkatave nga QEC
Certification e cila përtej faktit që certifikata e dorëzuar është e noterizuar është
konfirmim mëse i mjaftueshëm nga shoqëria certiifkuese për vlefshëmrinë e saj.
Gjithashtu ju vëmë në dispozicion edhe linkun e faqes zyrtare të QEC Certification
http://qec.co.uk/ëorldëide-offices/.
- Për sa i përket arsyes së dytë të refuzimit të ofertës sonë Operatori ekonomik nuk
ploteson piken 2.3.4. pasi ka paraqitur ISO/TS 16949:2009 qe i perket prodhuesit dhe
jo operatorit ekonomik dhe nuk ka paraqitur asnje dokument qe te verifikoje lidhjen
ose furnizimin nga prodhuesi, sqrojmë se pika 2.3.4 në DST citon : Mallrat duhet të
përmbushin kushtet e standarteve të BE me certifikatën e cilësisë CE ISO/TS
16949:2009 mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilsësië”, e vlefshme lëshuar nga
institucionet zyrtare të akredituara. Pra certifikata ISO/TS 16949:2009 është kërkuar
për mallrat dhe jo për OE. Shoqëria A.K.M Albanian Investment Group shpk ka
dorëzuar ISO/TS 16949:2016 të vlefshme, të përkthyer dhe noterizuar për mallrat e
ofertuar sic është kërkuar në pikën 2.3.4 të kritereve të vecanta të kualifikimit. Për sa i
përket pjesës së dytë nuk ka paraqitur asnje dokument qe te verifikoje lidhjen ose
furnizimin nga prodhuesi në asnjë nga kriteret e vendosura nga AK të listuara në DST
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nuk është kërkuar Autorizim Prodhuesi, Kontratë Furnizimi apo ndonjë dokument
tjetër që vërteton lidhjen ose furnizmin nga prodhuesi.
Sa më sipër këkrojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.11. Në datën 23.05.2019 me shkresën nr.208/20 prot autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.12. Në datën 29.05.2019 pala ankimuese “A.K.M Albanian Investment Group” shpk., ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.13. Nëpërmjet shkresës nr.346/2 prot datë 10.06.2019 protokolluar me tonën me nr.954/2 prot
datë 12.06.2019 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kujtimi 06” shpk dhe A.K.M
“Albanian Investment Group” shpk për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tyre me
arsyetimin se “Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4. pasi ka paraqitur ISO/TS
16949:2009 qe i perket prodhuesit dhe jo operatorit ekonomik dhe nuk ka paraqitur asnje
dokument qe te verifikoje lidhjen ose furnizimin nga prodhuesi. Operatori ekonomik nuk
ploteson piken 2.3.4. pasi ka paraqitur ISO /TS 16949:2009 te prodhuesit, jo te operatori
ekonomik dhe nuk ka paraqitur dokumenta bashkelidhese qe verteton lidhjen midis prodhuesit
dhe operatorit ekonomik”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3 /4 ”Për kapacitetin teknik”
të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
- 2.3.4. Mallrat duhet te permbushin kushtet e sandardeve te BE me certifikaten e cilesise
CE ISO/TS 16949:2009 mbi ”Sistemet e Menaxhimit te Cilesise”, e vlefshme leshuar
nga institucionet zyrtare te akredituara.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatorët ekonomik
ankimues “Kujtimi 06” shpk dhe A.K.M Alabnian Investment Group” shpk në përmbushje të
kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
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“Kujtimi 06” shpk
Certifikatë regjistrimi me anë të së cilës vërtteohet se sistemi i menaxhimit të cilësisë
së Shandong Changfeng Tyre Co ltd është vlerësuar nga NSR-ISR dhe është në
përputhje me standartet IATF 16949:2016 për aktivitetet Projektim dhe Prodhim i të
gjitha gomave radiale të kamionit prej celiku dhe gjysëmceliku. Data e regjistrimit
10.11.2017. Data e Skadimit 09.11.2020.
Certifikatë Përputhshmërie lëshuar nga Goodyear Dunlop datë 23 shkurt 2018 me an
ëtë së cilës vërtetohet ndër të tjera se: Fabrika Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o
është e certiifkuar në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë –ISO/TS
16949:2009 (271285) data e certifikimit 10 Gusht 2017.

A.K.M “Albanian Investment Group” shpk
- Certifikatë IATF 0343404 lëshuar nga SGS, Sistemi i menaxhimit të GummiipmexGRP d.d është vlerësuar dhe certifikuar që përmbush kërkesat e IATF 16949:2016 për
aktivitetet Prodhimi i pjesëve prej gome Certifikim 3 vjecar 18.11.2018-17.11.2021.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes 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….”.
Në nenin 46 pika 2 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se :“[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.[…]”
III.1.4. Në nenin 30 “Kërkesat e Cilësisë” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara
nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”
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Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.
III.1.5. ISO/TS 16949:2009, është e lidhur me ISO 9001:2008 dhe përcakton kërkesat e sistemit
të menaxhimit të cilësisë për dizenjimin, zhvillimin, prodhimin, si dhe instalimin dhe shërbimin
e produkteve që lidhen me mjetet automobilistike. ISO/TS 16949:2009 mund të aplikohet në
zinxhirin e furnizimit të automjeteve.
III.1.6. Referuar sa më sipër KPP gjykon se pretendimi i autoritetit kontraktor për të dy
operatorët e skualifikuar se është paraqitur ISO/TS 16949:2009 qe i perket prodhuesit dhe jo
operatorit ekonomik nuk është i drejtë në rastin konkret pasi operatorët ekonomikë nuk janë
prodhues të gomave dhe nuk kanë përse ta disponojnë këtë certifikatë dhe ISO/TS 16949:2009
ka lidhje direkte me prodhuesin. Në kushtet kur të dy operatorët ekonomikë nuk janë shfqur në
cilësinë e prodhuesve por thjesht të furnizuesve nuk kanë pasur detyrimin të paraqesin këtë
certifikatë ne emër të tyre. Për këtë arsye operatorët ekonomikë ankimues kanë paraqitur
certifikatën ISO/TS 16949:2009 të prodhuesve respektive.
Gjithashtu sa i takon pjesës së dytë të arsyes së skualifikimit për operatorët ekonomikë ankimues
se nuk është paraqitur asnjë dokument qe verteton lidhjen midis prodhuesit dhe operatorit
ekonomik si dhe nuk ka paraqitur asnje dokument qe te verifikoje lidhjen ose furnizimin nga
prodhuesi, KPP e gjen të pabazuar. Nga shqyrtimi në tërësi i kritereve të përcaktuara në
dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi si dhe nga referuar kriterit sa më sipër të
kualiifkimit për të cilin operatorët janë skualifikuar rezulton se në asnjë rast autoriteti kontraktor
nuk ka kërkuar dokumentin autorizim prodhuesi apo distributori të autorizuar apo akomë më tej
një dokument i cili të provojë lidhjen mes tyre. Në kriterin e kualifikimit është kërkuar
shprehimisht që mallrat duhet te permbushin kushtet e sandardeve te BE me certifikaten e
cilesise CE ISO/TS 16949:2009 mbi ”Sistemet e Menaxhimit te Cilesise”, e vlefshme leshuar
nga institucionet zyrtare te akredituara. Rezulton se certifikata CE ISO/TS 16949:2009 e
prodhuesit të mallrave është dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike nga të dy operatorët
ekonomikë ankimues. Në këto kushte KPP gjykon se autoriteti kontarktor ka skualifikuar
operatorët ekonomikë mbi bazën e një kriteri të pakërkuar duke shkelur nenin 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: 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. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se Autoriteti kontraktor në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter
tjetër i cili nuk është i përfshirë në kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e
tenderit. Në këtë kuptim nëse autoriteti nuk ka kërkuar shprehimisht dokumentacion konkret
sikundër është autorizimi i prodhuesit nuk mund të përdorë si argument skualifikues mungesën e
dokumentit i cili vërteton/provon lidhjen e operatorëve me prodhuesit pasi në këto kushte
autoriteti kontraktor do vlerësonte ofertat në kapërcim të kritereve të vendosura nga vetë ai në
këtë procedurë prokurimi. KPP gjykon se skualifikimi i operatorëve ekonomikë ankimues me
asryen e sipërcituar nuk është në përputhje me LPP.
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Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë “Kujtimi 06” shpk dhe “A.K.M “Albanian
Investment Group” shpk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kujtimi 06” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik nuk
ploteson piken 2.2.3 pasi nuk ka paraqitur vertetim te likuidimit te taksave vendore te vitit
2018”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”
pika 2.1. “Kapaciteti
ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
2.2.1 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin
2018.
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
Kujtimi 06 shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
- Vërtetim Nr.2273 Prot datë 26.04.2019 lëshuar nga Bashkia Kamëz “Për Likudimin e
detyrimeve për taksat vendore” me anë të së cilës vërtetohet se subjekti juridik
Kujtimi 06 shpk ka likujduar detyrimet vendore për vitin 2019 dhe nuk ka detyrime të
prapambetura në sistemin informatik.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes 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.2.4. Neni 12 “Rregjistrimi dhe Liçensimi” i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e
taksave vendore” i ndryshuar parashikon se: Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen,
për qëllime fiskale, pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm.
Ndryshimet në vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare kryhen sipas
dispozitave të ligjit për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
III.2.5. 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
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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.2.6. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “KUJTIMI 06” shpk ka
shlyer të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2019 pranë njësisë vendore ku
operatori ekonomik ushtron aktivitetin sipas regjistrimit në QKB, konkretisht në Bashkinë
Kamëz, dhe vërtetohet se nuk ka detyrime të prapambetura në sistemin informatik pra edhe për
vitet parardhëse e konkretisht për vitin 2018 që ka kërkuar autoriteti kontraktor në kriterin e
kualiifkimit duke përmbushur kështu kriterin e vendosur nga autoriteti në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Kujtimi 06” shpk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “A.K.M Albanian Investment Group” shpk
për kundështimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik nuk
ploteson kriterin 2.3.3. pasi per certifikaten ISO 9001:2008 mbi ”Sistemet e Menaxhimit Te
Cilesise” nuk ka asnje pergjigje konfirmi zyrtar per vlefshmerine e saj nga kompania QEC.
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3/3 ” Për kapacitetin teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
2.3.3 . Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikate qe verteton se sistemi i kontrollit te
cilesise se ofertuesit eshte sipas standardit ISO 9001:2008 mbi ”Sistemet e Menaxhimit Te
Cilesise” e vlefshme, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara.
III.3.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
K.M Albanian Investment Group” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
- Certifikatë lëshuar nga QEC Certifikim Sistemet e menaxhimit të cilësisë e cila
vërteton se QMS e AKM Albanian Investment Group është vlerësuar se i përmbush
kërkesat e ISO 9001:2015 për veprimtarinë si vijon: Import dhe eksport i materjaleve
industriale (materiale hidraulike/produkte të funizimit me ujë) mjete makineri, pajisje
laboratorike, pajisje pastrimi. Data e lëshimit 15 Maj 2018 e vlefshme deri më 14 Maj
2021.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes 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
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kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit….”.
Në nenin 46 pika 2 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se :“[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.[…]”
III.3.4. Në nenin 30 “Kërkesat e Cilësisë” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet se:
- “1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt
prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin
certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur
nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u
referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” Çertifikatat e kërkuara duhet
të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar
edhe parimin e mosdiskriminimit.
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.3.5.. Referuar sa më sipër KPP gjykon se arsyeja e skualifikimit se nuk ka asnje pergjigje
konfirmi zyrtar per vlefshmerine e saj nga kompania QEC është e paqartë dhe nuk shpjegon se
se kujt vlefshmërie i referohet. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues A.K.M Albanian Investment Group KPP konstaton se është lëshuar një
certifikatë nga një trup certifikuese sikundër QEC ku në përmbajtje të saj citohet shprehimisht
periudha e lëshimit dhe e vlefshëmërisë së saj, konkretisht: Data e lëshimit 15 Maj 2018 e
vlefshme deri më 14 Maj 2021. Në këtë kuptim KPP gjykon se nuk ka vend për konfuzion lidhur
me vlefshmërinë e certifikatës dhe skualifikimi i operatorit ekonomik për këtë arsye është jo i
drejtë. Operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacion në përputhje me kriteret kualifikuese.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “A.K.M Albanian Investment Group” shpk
qëndron.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik
nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kujtimi 06” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-18865-04-18-2019 me
objekt Blerje goma me fond limit 3.023.138 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
15.05.2019 nga autoriteti kontraktor, Eco Tirana sha.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “A.K.M Albanian Investment
Group” shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Kujtimi 06 ”shpk duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “A.K.M Albanian Investment Group” “shpk duke e kualifikuar atë.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Kujtimi 06” shpk dhe “A.K.M Albanian Investment Group” “shpk
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.954 Protokolli; Datë 28.05.2019

Nr.967 Protokolli; Datë 29.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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