VENDIM
K.P.P. 558/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik
“Avduli” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit, “Procedurë e
Hapur”, me objekt Loti 1“Rikonstruksioni i Poliklinikës”, me
nr. REF-62833-04-16-2018, me fond limit 73,744,868.83 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 28.05.2018, nga autoriteti
kontraktor Spitali Rajonal Vlorë.
Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për kualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik
“Colombo” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “10 Korriku”, Rr. “Perlat Rexhepi”, objekt 3katësh, nr4, kati 1, Vlorë.

Autoriteti kontraktor:

Spitali Rajonal Vlorë.
Adresa: Lagjia “Partizani”, Vlorë.
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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”, 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, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
i cili e ka refuzuar atë, dhe më pas ka 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 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 17.04.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura
e prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt Loti 1“Rikonstruksioni i Poliklinikës”, me
nr. REF-62833-04-16-2018, me fond limit 73,744,868.83 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 28.05.2018, nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Vlorë.
II.2 Në datën 28.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3.Në datën 06.06.2018, 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.
2.
3.
4.

“Avduli” shpk,
“Sireta 2F” shpk & ”Agri-Construction” shpk,
“Be-Is” shpk & ”Aurora Konstruksion” shpk,
”Colombo” shpk,

62,344,995 lekë pa tvsh Skualifikuar;
63,333,333 lekë pa tvsh Skualifikuar;
64,199,848 lekë pa tvsh Skualifikuar;
69,426,611 lekë pa tvsh Kualifikuar;

II.4.Nga verifikimet e kryera, rezulton se operatori ekonomik ”Avduli” sh.p.k. është njoftuar
nëpërmjet Sistemit e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) për skualifikimin e ofertës së tij, në
procedurën e mësipërme të prokurimit, për arsyet si më poshtë vijon:
“1- Nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur shoqeria nuk ka plotesuar kerkesen ku te
vertetoj se disponon kamion vetshkarkuies 3-8 ton cope 6 (gjashte). Referuar dokumentit te
lejes se qarkullimit te mjetit, ne te cilin konstatohen te gjitha te dhenat ne lidhje me
parametrat e mjetit ndermejt te cilave dhe kapacitetit mbajtes i tij. Ne numrin rendor 23 dhe
24 jane paraqit kamionet me targa: VL 0835D me kapacitet 6.9 ton GJ 7951 A me kapacitet
8.4 ton TR 5154 L me kapacitet 3.97 ton AA 485TM me kapacitet 7.9 ton VL2310C me
kapacitet 6.05 ton VL 1026C me kapacitet 10.3 ton VL4798C me kapacitet 9.6 ton. Mjetet
me targa GJ 7951 A, VL 4798C dhe VL1026 C nuk kane kapacitetin e kerkuar. Sa me siper
OE nuk permbush kriterin e percaktuarnga AK ne dokumentat e tenderit per paraqitjen e 6
mjeteve me kapacitet 3-8 ton, pasi ka paraqit vetem 4 kamiona.
2- Nga verifikimi I dokumentave teparaqit per kamionat dhe kamioncinat referuar
dokumentit leje qarkullimi, ne te cilen konstatohen te gjitha te dhenat ne lidhje me
parametrat e mjetit, ndermjet te cilave dhe kapaciteti mbajtes, ne numrin rendor 23 dhe 24
jane perkatesisht : kamion me kapacitet 1-3 ton eshte paraqit dokumentacioni per
kamioncinat me targa : AA 188 BD me kapacitet 2.76 ton AA 443 DF me kapacitet 1.41 ton
AA032JF me kapacitet 0.93 ton AA 782 KC me kapacitet 0.798 ton AA160 MZ me kapacitet
0.8 ton TR 5429I me kapacitet 2.1 ton AA 212 GV me kapacitet 1.3 ton VL 5387 B me
kapacitet 1.1 ton Nga verifikimi I dokumentacionit te paraqitur ne sistem rezulton : per
mjetin me targa 5429I mungojne lejet e transportit dhe kamioncinat me target AA032JF, AA
782 KC dhe AA160 MZ nuk kane kapacitetin e kerkuar, pra nga 6 kamiona gjithsej jan
paraqitur vetem 5 kamiona. Sa me siper OE, duke ju referuar edhe Vendimit te KPP Nr.
77/2018, Kreu III, pika 1.6, arsyetohet se : “Kriteri për mjetet duhet parë dhe vlerësuar në
tërësinë e tij, me të gjithë elementët e kërkuar dhe përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, pasi, referuar mangësive dhe pasaktësirave të konstatuara në
dokumentacion nuk arrihet të plotësohet tonazhi i kërkuar i mjeteve, parë kjo në
këndvështrimin e vlerësimit të të gjitha të dhënave të kërkuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
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nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.” Si perfundim, operatori
ekonomik nuk permbushkriterin e percaktuarnga AK ne dokumentin e tenderit per
paraqitjen e 6 (gjashte )mjeteve me kapacitet mbajtes 1-3 ton dhe 3-8 ton.
3- Certifikata e auditimit te energjise eshte vetem per drejtimin Procese dhe jo per drejtimin
Ndertesa dhe Procese sikurse kerkohet ne piken 2.3.7 te DST.
4- Certifikata e inxhinierit te mjedisit per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne
mjedis nuk eshte e vlefshme sepse ju keni paraqit certifikate trajnimi per inxhineren e
mjedisit por s’keni ne QKB tuaj ose te inxhinieres licensimin e saj nga Ministria e mjedisitit
eksperte per raportet e vleresimit.
5- Nuk ploteson kerkesen per 4 (kater) manovrator te pajisur ,me deshmi kualifikimi
profesional, nga te gjithe manovratoret e paraqitur vetem z V. C. eshte I pajisur me ;leje
manovrimi, punonjesit e tjere te paraqitur si manovrator nuk kane leje manovrimi por
patenta.
6- Certifikata ISO 9001;2018 e nje prej prodhuesve per zerin kabuj elektrike qe keni paraqit
per furnizim te distrubutorit Sali Elektrik konkretisht prodhuesi ICEL nuk eshte e vlefshme ,
ka skaduar ne daten 20.05.2018.
7- Nga verifikimi I dokumentave te paraqitura nga OE nuk jane paraqit kontratat e punes
per dy mekanike sic eshte kerkuara ne DST por dy elektromekanike. Zoti H. H. eshte me
profesion elektromekanik dhe z. V. G. me profesion elektromekanik ku dhe deshmite
profesionale jane paraqit per elektromekanik. Per kete arsye, OE nuk permbush kriterin e
percaktuar nga autoriteti kontraktor ne dokumentat e tenderit pika 2.3.9 per paraqitjen e dy
mekanikeve.
8- Nga verifikimi I dokumentave te paraqitura ne sistem nga OE nuk ka paraqit vinc
eskavator, po ka paraqit kontraten e qerase me dt 02.11.2017 me nr. 3068 nr. 969 ku jane
paraqit vinc eskavator tip 4pilar nr.shasie 1TR00469 viti I prodhimit 1988 ,vince skavator
tip 4pilar nr.shasie 5LR00751 viti I prodhimit 2000, eskavator tip fiat ITACHI 200 viti 1985
nga verifikimi I dokumentacionit, aktet e zhdoganimit, rezulton se te tre mjetet jane
Eskavator dhe jo Vinceskavator Sa me siper OE nuk permbush kriterin e percaktuar nga AK
ne DST per paraqitjen e nje Vinci eskavator.”
II.5.Në datën 11.06.2018 operatori ekonomik ankimues ”Avduli” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, si dhe kërkon skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori
ekonomik ”Colombo” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.6. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të
shkresës Nr. 2696 Prot. datë 13.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues ”Avduli” sh.p.k., duke mos pranuar asnjë prej pretendimeve të ngritura
prej tij.
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II.7.Në datën 21.06.2018 operatori ekonomik ankimues ”Avduli” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si
më poshtë vijon:
“[...]Referuar pretendimeve te ngritura nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave, ju
sqarojme sa me poshte: Lidhur me pretendimin qe certifikata e auditimit te energjise eshte
vetem per drejtimin Procese dhe jo per drejtimin Ndertesa dhe Procese sqarojme se subjekti
“Avduli” shpk ka paraqitur ne kete procedure prokurimi sipas kritereve per kualifikim nje
drejtues teknik i cili eshte i pajisur me (Certifikaten e Auditimit te Energjise, Certifikate e
cila eshte e vlefshme dhe & leshuar sipas dispozitave ligjore ne fuqi nga Universiteti
Politeknik i Tiranes. Certifikata e Audimesit te Energjise nuk mund te jete dhe per Ndertesa
dhe per Procese, pasi ne baze te Ligjit te ri Certifikata eshte e ndare ne dy drejtime:
Certifikate Auditues i energjie (Ndertesa) dhe Certifikate Auditues Energjie (Procese).
Programi i studimit Kurs FV per “Auditim Energjie” eshte hartuar në përputhje me ligjin e
ri “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të larte në
Republikën e Shqipërisë”, Nr. 80/2015, si dhe në mbështetje të procesit të Integrimit
Europian, pjese e të cilit është edhe kërkesa për krijimin e profesionit “Auditues energjitik”
për dy drejtime: a) “Auditim energjie në ndërtesa”; b) “Auditim energjie në proçese”,
Per sa me siper pretendojme se Certifikata qe subjekti “Avduli” shpk ka paraqitur ne kete
procedure prokurimi eshte e vlefshme dhe sipas dispozitave ligjore ne fuqi e per pasoje nuk
ka arsye per skualifikim.
Lidhur me pretendimin se Certifikata e Inxhinieres se Mjedisit per hartimin e raporteve te
vleresimit te ndikimit ne mjedis nuk eshte e vlefshme sepse nuk eshte e leshuar nga Ministria
e Mjedisit kemi bere me dije Autoritetit Kontmktor se sipas pikes 2.3.7. te kritereve per
kualifikim ne shtjcen e modifikimit eshte kerkuar : Ing. i Mjedisit me kontrate pune duhet te
jete i pajisur; Me Çertifikate per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis.
Pra referuar kerkeses per kualifikim subjekti ”Avduli” shpk ka paraqitur ne kete procedure
prokurimi Inxhinieren e Mjedisit e cila figuron dhe drejtuese teknike dhe per te cilen kemi
paraqitur kontraten e punes, diplomen, CV-ne, librezen e punes dhe Certifikaten e Mjedisit
per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis. Autoriteti Kontraktor ne asnje
moment nuk ka parashikuar nga cili institucion duhet te jete leshuar kjo Certifikate dhe nuk
mund te pretendoje ne keto momente qe Certifikata qe te jete e vlefshme duhet te leshohet
nga Ministria e Mjedisit. Certifikata qe subjekti ”Avduli” shpk ka paraqitur per te plotesuar
kriterin e mesiperm eshte nje Certifikate e vlefshme dhe e leshuar nga nje institucion i
licencuar dhe akredituar per te leshuar Certifikata te tilla. Ne momentin qe Certifikata
leshohet nga nje institucion i akredituar nuk e kuptojme perse duhet te jete e pavlefshme.
Autoriteti Kontraktor ka kerkuar nje Certifikate per hartimin e raporteve te vleresimit te
ndikimit ne mjedis pa specifikuar asgje tjeter ne dokumentat standarte te tenderit dhe
subjekti jone duke u bazuar ne kriteret per kualifikim ka paraqitur Certifikaten e Mjedisit
leshuar nga shoqeria AQSCERT, i cili eshte nje institucion i akredituar. Referuar
Certifikates qe ne kemi paraqitur cilesohet qarte se Inxhinieri me kete Certifikate mund te
beje hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis e ne keto kushte nuk e kuptojme
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perse Certifikata qe ne kemi paraqitur duhet te jete e pavlefshme. Autoriteti Kontraktor nuk
ka kerkuar ne asnje moment qe Certifikata e Mjedisit duhet te jete e leshuar nga Ministria e
Mjedisit qe te jete e vlefshme. Ne keto kushte nuk ka asnje te drejte te ngre pretendime dhe
per me teper te skualifikoje subjektin tone per nje fakt te tille. Subjekti jone shtron pyetjen
perse Certifikata jone e mjedisit e cila eshte leshuar nga shoqeria AQSCERT nuk eshte e
vlefshme ??? Nderkohe qe Certifikata e Audituesit te Energjise e leshuar po ashtu nga
shoqeria AQSCERT e subjektit ”Colombo” shpk dhe Certifikata e Mjedisit jane marre si te
vlefshme nga ana e Autoritetit Kontraktor perderisa oferta e tij nuk rezulton e skualifikuar.
Nje arsye tjeter per skualifikim eshte pretendimi qe subjekti ”Avduli” shpk nga kater
manovrator qe kerkohen, ka paraqitur vetem nje z.V.C. Ne pergjigje te ketij pretendimi
absurd kemi sqaruar Autoritetin Kontraktor se ne dokumentat standarte te tenderit eshte
kerkuar nder te tjera qe ofertuesi te paraqes dhe kater manovrator. Per keta kater
manovrator ka kerkuar ne piken 2.3.9: Specialistet e kualifikuar duhet te jene ne Listpagesen e shoqerise ne 6 mujorin e fundit. Per te vertetuar kete OE duhet te paraqese
Deshmi kualifikimi profesional te specialitetit perkates te leshuar nga institucionet e
njohura nga ligji, si dhe deshmi per sigurimin teknik te certifikuar nga shoqeri te
akredituara sipas ligjit 8734, date 01.02.2001,i ndryshuar. Pra duke Ju referuar kritereve
per kualifikim subjekti “Avduli” shpk ka paraqitur ne kete procedure prokurimi kater
manovrator te cilet jane me Kontrate Pune dhe me deshmi kualifikimi si dhe me deshmi
kualifikimi per sigurimin teknik. Konkretisht per te plotesuar kete kriter kemi paraqitur ne
kete procedure prokurimi: Manovratorin G. T. me Kontrate Pune, Leje drejtimi per
kategorite B dhe C, Certifikate te Aftesimit Profesional e leshuar nga DPSHTRR si dhe
deshmi kualifikimi per sigurimin teknik. Manovratorin V. Canaliaj me Kontrate Pune, Leje
Drejtimi per kategorine B dhe C, Deshmi leshuar nga DPSHTRR si dhe deshmi kualifikimi
per sigurimin teknik. Manovratorin N. H. me Kontrate Pune, Certifikate te Aftesimit
Profesional e leshuar nga DPSHTRR si dhe deshmi kualifikimi per sigurimin teknik.
Manovratorin I. K. me Kontrate Pune, Leje drejtimi per kategorite B ,C, BE dhe CE ,
Certifikate te Aftesimit Profesional e leshuar nga DPSHTRR si dhe deshmi kualifikimi per
sigurimin teknik. Manovratorin J. Gj. me Kontrate Pune, Leje drejtimi per kategorite B ,C,
BE, CE dhe DE, Certifikate te Aftesimit Profesional e leshuar nga DPSHTRR si dhe deshmi
kualifikimi per sigurimin teknik. Pra kemi paraqitur pese manovrator nga kater qe
kerkohen. Edhe leja e Drejtimit eshte deshmi kualifikimi profesional dhe nga Leja e
drejtimit duket qarte qe keta persona jane dhe per mjete te renda pasi disponojme dhe
kategorite per kamionat. Pervec lejeve te Drejtimit ne kemi paraqitur dhe Certifikaten e
Aftesimit Profesional te leshuar nga DPSHTRR qe tregon se personat ne fjale jane
manovrator si dhe deshmite e kualifikimit per sigurimin teknik. Duke qene se kerkesa per
kualifikim eshte permbushur pretendojme se nuk ka arsye per skualifikim.
Lidhur me pretendimin se Certifikata ISO 9001:2018 e nje prej prodhueseve per zerin kabuj
elektrike konkretisht prodhuesi ICEL, nuk eshte e vlefshme, ka skaduar ne date 20.05.2018
sqarojme se neqoftese nuk meret ne konsiderate kjo certifikate Iso, subjekti “Avduli” shpk
ka paraqitur ne kete procedure prokurimi dhe Certifikate Iso 9001:2015 nga Legrand e cila
eshte e vlefshme deri ne Mars 2019 dhe Certifikate Iso 9001:2015 nga BTICINO e cila eshte
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e vlefshme deri ne Nentor te vitit 2020. Edhe LEGRAND edhe BTICINO prodhojne kabuj
elektrike dhe aksesor te tyre dhe ne mund te furnizohemi nga keto kompani nepermjet SALI
ELEKIRIK, sic duket qarte nga dokumentacion qe kemi paraqitur ne kete procedure
prokurimi (Autorizim Prodhuesi LEGRAND dhe BTICINO cila eshte pjese e grupit
LEGRAND, dhe Autorizirn Distributori Sali Elektrik, si dhe Certifikatat Iso e Prodhesit).
Pra referuar dokumentacionit te mesiperm rezulton qarte se ky kriter eshte permbushur e
per pasoje pretendimi juaj nuk qendron. Ne vazhdim eshte pretenduar se subjekti “Avduli”
shpk nuk ka paraqitur kontratat per Mekanik. Lidhur me kete pretendim sqarojme se
shoqeria “Avduli” shpk ka paraqitur ne kete procedure prokurimi dy punonjes te
kualifikuar elektromekanik me deshmi kualifikimi si dhe me deshmi per sigurimin teknik.
Keta punonjes te quajtur elektromekanik e perfshin termin mekanik. Domethene jane
mekanik, e per pasoj ne mendojme se ky kriter eshte plotesuar, punonjesit jane me te gjithe
dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit dhe fakti qe jane quajtur
elektromekanik dhe jo mekanik nuk perben arsye per skualifikim. Referuar pretendimit te
Komisionit te Vleresimit te Ofertave ne lidhje me kamionat nga 3-8 tone qe subjekti Avduli
ka paraqitur ne kete procedure prokurimi Kamionat me Targe dhe kapacitet : Kamion me
targe VL0835D me kapacitet 6,9 ton; Kamion me targe GJ7951A me kapacitet 8.4 ton;
Kamion me targe TR5154L me kapacitet 3.97 ton; Kamion me targe AA485TM me kapacitet
7.9 ton; Kamion me targe VL2310C me kapacitet 6.05 ton; Kamion me targe VL1026C me
kapacitet 10.3 ton; Kamion me targe VL4798C me kapacitet 9.6 ton. Nga kamionat e
mesiperm Komisioni Vleresimit te Ofertave nxjerr pretendimin se kamionat me targe
GJ7951A me kapacitet 8.4 ton, VL4798C me kapacitet 9.6 ton, VL1026C me kapacitet 10.3
ton nuk kane kapacitetin e kerkuar. Ne dokumentat standarte te tenderit jane kerkuar 6
kamiona me peshe mbajtese 3-8 ton. Per te plotesuar kete kriter subjekti “Avduli” shpk ka
paraqitur kamionat e mesiperm te cilet jane te pajisur me te gjithe dokumentacionin e
kerkuar dhe fakti se tre kamiona jane me peshe mbajtese pak me shume nga ajo qe eshte
kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit nuk perben kusht per skualifikim. Rendesi per
Autoritetin Kontraktor ka fakti qe ne e plotesojme numrin e kamionave te kerkuar dhe
neqoftese nje kamion eshte me peshe pak me te madhe cfare pune i prishet Autoritetit
Kontraktor??? Subjekti “Avduli” shpk nuk ka mangesi ne dokumenta dhe nuk mund te
perbej kusht per skualifikim fakti qe kamioni eshte me peshe me te madhe se ajo qe eshte
kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit. Rendesi ka qe te permbushet kapaciteti i
kerkuar, neqoftese pesha e paraqitur eshte edhe me shume cfare pune i prishet Autoritetit
Kontraktor. Ne vazhdim eshte pretenduar se edhe kamioncinat e paraqitura ne kete
procedure prokurimi nuk plotesohen nga subjekti jone. Ne dokumentat standarte te tenderit
eshte kerkuar qe ofertuesi duhet te paraqes 6 kamioncina 1-3 ton. Per te plotesuar kete
kriter subjekti “Avduli” shpk ka paraqitur ne kete procedure prokutimi gjithsej 8
kamioncina te cilat kane bashkengjitur te gjithe dokumentacionin e kerkuar nga ana Jua).
Kamioncine me targe AA188BD; Kamioncine me trage AA433DF; Kamioncine me targe
AA032JF; Kamioncine me targe AA782KC; Kamioncine me targe AA160MZ; Kamioncine
me targe TR5429I; Kamioncine me targe AA212GV; Kaminoncine me targe VL5387B.
Gjithashtu kemi paraqitur edhe edhe dy kamiona me teper me targe AA258EV dhe VL5873C
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te cilet jane me gjithe dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit. Pra
subjekti “Avduli” shpk ka paraqitur per kete procedure prokurimi kamiona me shume sec
jane kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit dhe pretendimi se disa kamion jane me
peshe pak me te madhe se ajo e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit nuk perben
kusht per skualifikim. Rendesi ka qe ne kemi paraqitur numrin e kamionave te kerkuar (kemi
paraqitur edhe me shume kamiona), pra nuk kemi mangesi ne permbushjen e dokumentave
standarte te tenderit. Referuar pretendimit se kamioncina me targe TR5429I nuk ka Leje
Transporti, sqarojme se eshte me kapacitet te vogel e per pasoje nuk leshohet Leje
Transporti. Persa i perket pretendimit te fundit qe ka ngritur Komisioni Vleresirmit te
Ofertave ne lidhje me vinc eskavatorin, sqarojme se subjekti “Avduli” shpk ka paraqitur ne
kete procedure prokurimi nje Kontrate Noteriale nepermjet te ciles ka marre me qera nga
subjekti Haziri shpk nje Vinc Eskavator bashke me te gjithe dokumentacionin e kerkuar.
Kontrata e qerase eshte lidhur para Noterit dhe eshte nenshkruar nga te dyja palet dhe ka
forcen e ligjit per palet. Ne keto kushte nuk e kuptojme perse eshte ngritur ky pretendim.
Referuar dispozitave te Ligjit per Prokurimin Publik Neni 53 pika 4 Autoriteti Kontraktor
vlereson nje oferte te vlefshme edhe kur ajo permban devijime te vogela, te argumentuara,
te cilat nuk ndryshojne thelbesisht karakteristikat, kushtet dhe kerkesat e tjera te
percaktuara ne dokumentat e tenderit dhe ne keto kushte vleresojme se skualifikimi jone
eshte i padrejte e si i tille i cenueshem ligjerisht.
Ne lidhje me operatorin ekonomik “COLOMBO” shpk i cili ka paraqitur oferten me vlere
me te larte dhe rezulton i vetmi i kualifikuar, kemi dyshime qe nuk eshte bere kontroll i
dokumentacionit te paraqitur ne kete procedure prokurimi sipas Ligjit “Per Prokurimin
Publik”, nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave. Komisioni i Vleresimit te Ofertave
cuditerisht ka kualifikuar vleren me te larte te ofertuar duke i shkaktuar shtetit nje dem
ekonomik prej 7 081 616.00 leke . Kerkojme te Kontrollohet Certifikata per Auditues
Energjie dhe Certifikata e Mjedisit per hartimin e raporteve ne mjedis . Gjithashtu te
kontrollohen kamionat nga 1-3 ton dhe nga 3-8 ton sepse jemi te sigurt qe Komisioni i
Vleresimit te Ofertave nuk ka perdorur te njejtat kritere ne vleresimin e dokumentacionit te
operatoreve ekonomik. Persa i perket Inxhiniereve te subjektit “Colombo” disa nga ata jane
te punesuar ne subjekte te tjera e per pasoje nuk plotesohet kriteri ne piken 2.3.5 ku
Operatori Ekonomik duhet te deklaroje se inxhinieret e kerkuar nuk do te jene te angazhuar
ne Kontrata te tjera, gjate kohezgjatjes se Kontrates. Konkretisht Inxhiniere Elektrike M. S.
eshte e punesuar prane KESH ne pozicionin Specialist Ekspert. Inxhiniere Erinda
Cekodhima eshte e punesuar prane TECI Vlore ne pozicionin e Inxhinieres. Inxhinieri
Darvin Doraci eshte i punesuar te AEMA. Referuar Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.42
date 16.01.2018 “Per Miratimin e Rregullores per Kriteret dhe Procedurat e Dhenies se
Licencave Profesionale te Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit te subjekteve juridike, qe
ushtrojne Veprimtari Ndertimi” KREU IV (Drejtuesi Teknik i Shoqerise dhe
Papajtueshmerite me kete Detyre), pika 2. Drejtuesit Teknik te shoqerise nuk mund te jene
personat qe jane te angazhuar ne cdo pune-marrje tjeter publike. Pervec personat qe jane te
punesuar ne arsimin e larte qe u lejohet te jene drejtues teknik, inxhiniereve te tjere qe jane
te punesuar ne shtete nuk lejohen te jene dhe drejtues teknik. Drejtuesi teknik i shoqërisë
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nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet
të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit. Gjithashtu
referuar Ekstraktit Historik te subjektit “COLOMBO” shpk rezulton se nuk ka te regjistruar
asnje adrese dytesore ne QKB sipas dispozitave ligjore ne fuqi. Nuk ka regjistruar asnje
adrese dytesore ne vendet ku ka ushtuar aktivitet. Eshte detyrim ligjor i subjektit te
regjistroje adresat dytesore ku ushtron aktivitetin e tij. Cuditerisht Komisioni i Vleresimit te
Ofertave ne kthim-pergjigjen e ankeses me date 13.06.2018 jo vetem nuk ka pranuar
ankesen tone me pretendimet e mesiperme por ka vijuar dhe ka shtuar arsyet e skualifikimit
fakt i cili bie ndesh me dispozitat e Ligjit per Prokurimin Publik. Ne kthim-Pergjigien e
ankeses Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave nuk ka permendur ne asnje moment pretendimet
qe subjekti Avduli shpk ka ka ngritur per subjektin “COLOMBO” shpk por eshte mjaftuar te
shtoje arsyet e skualifikimit per subjektin tone arsye te cilat nuk kane asnje baze ligjore dhe
nuk duhen te merren ne konsiderate nga Komisioni i Prokurimit Publik. Shoqeria “Avduli”
shpk pretendon se ka paraqitur te gjithe dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat
standarte te tenderit, te gjitha mjetet qe jane kerkuar jane paraqitur ne kete procedure
prokurimi, gjithashtu eshte paraqitur shtojca per disponimin e mjeteve e cila cileson qarte
te gjitha mjetet qe jane paraqitur ne kete procedure prokurimi, pasi Komisioni i Shqyrtimit
te Ankesave nuk i njef mjetet mire e per pasoje nuk mund te dalloje cili mjet eshte Fadrome
e per pasoje nxjerr lloje lloje arsye per skualifikim. [...]
II.8.Në datën 02.07.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.2972prot., datë
29.06.2018, 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 të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Avduli” sh.p.k. mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen : “Nga shqyrtimi i
dokumentacionit te paraqitur shoqeria nuk ka plotesuar kerkesen ku te vertetoj se disponon
kamion vetshkarkuies 3-8 ton cope 6 (gjashte). Referuar dokumentit te lejes se qarkullimit te
mjetit, ne te cilin konstatohen te gjitha te dhenat ne lidhje me parametrat e mjetit ndermejt
te cilave dhe kapacitetit mbajtes i tij. Ne numrin rendor 23 dhe 24 jane paraqit kamionet me
targa: VL 0835D me kapacitet 6.9 ton GJ 7951 A me kapacitet 8.4 ton TR 5154 L me
kapacitet 3.97 ton AA 485TM me kapacitet 7.9 ton VL2310C me kapacitet 6.05 ton VL
1026C me kapacitet 10.3 ton VL4798C me kapacitet 9.6 ton. Mjetet me targa GJ 7951 A, VL
4798C dhe VL1026 C nuk kane kapacitetin e kerkuar. Sa me siper OE nuk permbush
kriterin e percaktuarnga AK ne dokumentat e tenderit per paraqitjen e 6 mjeteve me
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kapacitet 3-8 ton, pasi ka paraqit vetem 4 kamiona”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1.Në pikën 2.3.11 të shtojcës 12, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më
poshtë vijon:
“Deshmi per mjetet e pajisjet teknike,qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion
operatorit ekonomik,qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates:
mjetet
sasia
gjendja
vinc kulle 6-10 ton
1
pronesi ose me qera
kamion vetshkarkues 15-30 ton
2
pronesi ose me qera
kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe
shkarkues 3-8 ton
6
pronesi ose me qera
eskavator me goma ,kove/fadrome
1
pronesi ose me qera
autovinc transportues
1
pronesi ose me qera
kallepe
1000 m²
pronesi ose me qera
vibrator siperfaqesor
1
pronesi ose me qera
vibrator
1
pronesi ose me qera
skel inventari
1500 m²
pronesi ose me qera
rjeta mbrojtese plastike per fasade
1500 m²
pronesi ose me qera
depozita uji 5000 litra
2
pronesi ose me qera
rul me vibrim
1
pronesi ose me qera
autobot uji
1
pronesi ose me qera
betoniere 0.5 m³
1
pronesi ose me qera
motogjenerator
1
pronesi ose me qera
pompa suvatimi
1
pronesi ose me qera
pompa betoni
1
pronesi ose me qera
kamion minimumi 5 ton
2
pronesi ose me qera
bobcat/fadrom
1
pronesi ose me qera
vinc ekzkavatore
1
pronesi ose me qera
elektroargano
1
pronesi ose me qera
elektrosaldatrice
2
pronesi ose me qera
kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe
shkarkues 1-3 ton
6
pronesi ose me qera
”
III.1.2.Në shtojcën “Per modifikim dokumentacioni tenderi me objekt: “Rikonstruksion i
Poliklinikes se Specialiteteve ”ndare ne lote, gjithsej 2” sipas Udhezimeve te APP-se”, në
dokumentat standarte të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti
kontraktor ka kryer ndryshimet si më poshtë vijon:
“Deshmi per mjetet e pajisjet teknike,qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion
operatorit ekonomik,qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates:

10

mjetet
vinc kulle
kamion vetshkarkues 15-30 ton
kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe
shkarkues 3-8 ton
eskavator me goma ,kove/fadrome
autovinc transportues
kallepe
vibrator siperfaqesor
vibrator
skel inventari
rjeta mbrojtese plastike per fasade
depozita uji 5000 litra
rul me vibrim
autobot uji
betoniere 0.5 m³
motogjenerator
pompa suvatimi
pompa betoni
bobcat/fadrom
vinc ekzkavatore
elektroargano
elektrosaldatrice
kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe
shkarkues 1-3 ton

sasia
1
2

gjendja
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera

6
1
1
1000 m²
1
1
1500 m²
1500 m²
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
pronesi ose me qera
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pronesi ose me qera

III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
operatori ekonomik ankimues, “Avduli” sh.p.k, ndër të tjera, ka dorëzuar dokumentacionin
si më poshtë:
1. Kontratë Qiraje nr.1007rep, nr.327kol, datë 11.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamiocinës me targë
AA443DF, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
2. Kontratë Qiraje nr.1422rep, nr.975/1kol, datë 15.06.2017, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë AA376DV,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
3. Kontratë Qiraje nr.1155rep, nr.383kol, datë 24.08.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e Kamionit me targë VL0835D,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
4. Kontratë Qiraje nr.1336rep, nr.909kol, datë 07.06.2017, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë AA251OM,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
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5. Dokumentacioni përkatës për mjetin Kamioncinë në pronësi të subjektit ”Avduli”
sh.p.k, me targë TR5491I.
6. Kontratë Qiraje nr.2563rep, nr.1758kol, datë 14.09.2015, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, ndër të tjera, është dhënia me qira e Kamionit me
targë AA188BD, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
7. Kontratë Qiraje nr.923rep, nr.300kol, datë 04.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë AA258EV,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
8. Kontratë Qiraje nr.343rep, nr.265kol, datë 25.05.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë VL2310C,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
9. Kontratë Qiraje nr.1411rep, nr.458kol, datë 25.05.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionëve me targë
AA485TM dhe TR5154L, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
10. Kontratë Qiraje nr.1003rep, nr.323kol, datë 11.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamioncinës me targë
AA032JF, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
11. Kontratë Qiraje nr.1005rep, nr.325kol, datë 11.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamioncinës me targë
AA782KC, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
12. Kontratë Qiraje nr.1410rep, nr.457kol, datë 25.05.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionëve me targë GJ7951A
dhe AA364HY, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
13. Kontratë Qiraje nr.344rep, nr.266kol, datë 25.05.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë VL4798C,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës
14. Kontratë Qiraje nr.1156rep, nr.384kol, datë 24.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë VL1026C,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
15. Kontratë Qiraje nr.926rep, nr.303kol, datë 04.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamionit me targë VL5873C,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
16. Kontratë Qiraje nr.925rep, nr.302kol, datë 04.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamioncinës me targë
VL5387B, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
17. Kontratë Qiraje nr.1004rep, nr.324kol, datë 11.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamioncinës me targë
AA160MZ, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
18. Kontratë Qiraje nr.1006rep, nr.326kol, datë 11.04.2018, me qiramarrës ”Avduli”
sh.p.k, objekt i kësaj kontrate, është dhënia me qira e Kamioncinës me targë
AA212GV, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
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III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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
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. Neni 26, pika 8, e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose 6
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.6.Nga shqyrtimi i dokumentacionit në Sistemin e Prokurimeve Elektronike për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, përkatësisht shtojcën 9 “Mbi disponimin e
makinerive e pajisjeve”, me anë të së cilës operatori ekonomik ankimues deklaron se
zotëron mjetet dhe pajisjet teknike për të realizuar kontratëm objekt prokurimi, si dhe nga
shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur për kamionat dhe kamioncinat, referuar dokumentit
leje e qarkullimit të mjetit, në të cilin konstatohen të gjitha të dhënat në lidhje me parametrat
e mjetit, ndërmjet të cilave edhe kapaciteti mbajtës i tij, në nr. Rendor 23 dhe 24 janë
përkatësisht: masa maksimale e autorizuar (kg) dhe Masa e mjetit bosh (kg), evidentohet si
më poshtë:
1. Kamioncina me kapacitet mbajtës 1-3 ton:
- Për mjetin me targë AA160MZ, kapaciteti mbajtës = 0.8 ton (më pak se 1 ton).
- Për mjetin me targë AA782KC, kapaciteti mbajtës = 0.6 ton (më pak se 1 ton).
- Për mjetin me targë AA032JF, kapaciteti mbajtës = 0.93 ton (më pak se 1 ton).
- Për mjetin me targë AA443DF, kapaciteti mbajtës = 1.4 ton.
- Për mjetin me targë VL5387B, kapaciteti mbajtës = 1.3 ton.
- Për mjetin me targë TR5429I, kapaciteti mbajtës = 2.1 ton.
- Për mjetin me targë AA212GV, kapaciteti mbajtës = 1.3 ton.
- Për mjetin me targë AA188BD, kapaciteti mbajtës = 2.76 ton.
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2. Kamiona me kapacitet mbajtës 3-8 ton:
- Për mjetin me targë AA251OM, kapaciteti mbajtës = 16.4 ton (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë AA376DV, kapaciteti mbajtës = 24 ton (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë VL5783C, kapaciteti mbajtës = 18 ton (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë VL1026C, kapaciteti mbajtës = 10.3 ton (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë GJ7951A, kapaciteti mbajtës = 8.4 ton. (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë VL4798C, kapaciteti mbajtës = 9.6 ton. (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë AA364HY, kapaciteti mbajtës = 16.6 ton. (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë AA258EV, kapaciteti mbajtës = 24 ton. (më shumë se 8 ton).
- Për mjetin me targë VL2310C, kapaciteti mbajtës = 6 ton.
- Për mjetin me targë VL0835D, kapaciteti mbajtës = 6.9 ton.
- Për mjetin me targë TR5154L, kapaciteti mbajtës = 3.97 ton.
- Për mjetin me targë AA485TM, kapaciteti mbajtës = 7.9 ton.
III.1.7. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues
nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për
paraqitjen e 6 mjeteve me kapacitet mbajtës 1-3 ton dhe 6 mjeteve me kapacitet mbajtës 3-8
ton. Konstatohet se, në rastin e disponimit të mjeteve me kapacitet mbajtës 1-3 ton, nga
mjetet e deklaruara nga operatori ekonomik si kamion apo kamioncinë në shtojcën 9, për të
cilët ka paraqitur edhe dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të dokumentave të
tenderit, nga 8 mjete të paraqitura vetëm 5 prej tyre e plotësojnë kapacitetin mbajtës të
parashikuar nga autoriteti në DST. Ndërsa lidhur me disponimin e mjeteve me kapacitet
mbajtës 3-8 ton, nga mjetet e deklaruara nga operatori ekonomik si kamion apo kamioncinë
në shtojcën 9, për të cilët ka paraqitur edhe dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të
dokumentave të tenderit, nga 12 mjete të paraqitura vetëm 4 prej tyre e plotësojnë
kapacitetin mbajtës të parashikuar nga autoriteti në DST. Gjykojmë se është barrë e
operatorit ekonomik ankimues pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekti shqyrtimi, të
vërtetojë se disponon kapacitetet teknike në lidhje me mjetet. Sqarojmë se, kriteri për mjetet
duhet parë dhe vlerësuar në tërësinë e tij, me të gjithë elementët e kërkuar dhe përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi, referuar mangësive dhe
pasaktësirave të konstatuara në dokumentacion nuk arrihet të plotësohet tonazhi i kërkuar i
mjeteve, parë kjo në këndvështrimin e vlerësimit të të gjitha të dhënave të kërkuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në rastin konkret, për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
kapacitetet teknike (makineritë), në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e
tenderit. Në këto kushte, KPP gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën
2.3.11 të shtojcës 12, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit të procedurës
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së prokurimit objekt ankimi (i ndryshuar), nuk mund të konsiderohet i përmbushur,
ndërkohë që mjetet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues nuk përmbushin kushtet e
kriterit, përsa i takon disponimit të 6 mjeteve me kapacitet mbajtës 1-3 ton dhe 6 mjeteve
me kapacitet mbajtës 3-8 ton.
III.1.8. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për
t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë 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.1.9. K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të veçanta të
kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e
LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën
6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë
të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do
të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri
në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika
1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se
“[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga
autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë
se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të
përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur
dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës,
duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr
dokumentet e tenderit […]”.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.2.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Avduli” sh.p.k. mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen : “Nuk ploteson
kerkesen per 4 (kater) manovrator te pajisur ,me deshmi kualifikimi profesional, nga te
gjithe manovratoret e paraqitur vetem z V. C. eshte I pajisur me ;leje manovrimi, punonjesit
e tjere te paraqitur si manovrator nuk kane leje manovrimi por patenta”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1.Në pikën 2.3.9 të shtojcës 12, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më
poshtë vijon:
”Operatori ekonomik duhet te deshmoje se ka te punesuar te pakten: - teknik ndertimi 2(dy);
-murator 3(tre); -elektricist 3(tre); – karpentier 2(dy); - manovrator 4(kater); - bojaxhi
2(dy); - suvatues 2(dy); - pllaka shtrues 2(dy), - hidraulik 2(dy); - mekanik 2(dy); -specialist
per pajisjet ngritese 1(nje); Specialistet e kualifikuar duhet te jene ne List-pagesen e
shoqerise ne 6 mujorin e fundit.Per te vertetuar kete OE duhet te paraqese Deshmi
kualifikimi profesional te specialitetit perkates te leshuar nga institucionet e njojtura nga
ligji,si dhe deshmi per sigurimin teknik te certifikuar nga shoqeri te akredituara sipas ligjit
8734,date 01.02.2001,i ndryshuar”
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
operatori ekonomik ankimues, “Avduli” sh.p.k, ndër të tjera, ka dorëzuar dokumentacionin
si më poshtë:
- Kontratë indviduale e punës, me punëdhënës “Avduli” sh.p.k. dhe punëmarrës Z.
G.T., me funksion Manovrator, shoqëruar me Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit
Teknik, Leje Drejtimi Mjeti, si dhe Cerifikatë Aftësimi Profesional Kategoria C,
lëshuar nga DPSHTRR.
- Kontratë indviduale e punës, me punëdhënës “Avduli” sh.p.k. dhe punëmarrës Z.
V.C., me funksion Manovrator, shoqëruar me Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit
Teknik, Leje Drejtimi Mjeti, si dhe Dëshmi Aftësie Profesionale Kategoria
Eskavatoristë me Gomë, lëshuar nga DPSHTRR.
- Kontratë indviduale e punës, me punëdhënës “Avduli” sh.p.k. dhe punëmarrës Z.
N.H., me funksion Manovrator, shoqëruar me Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit
Teknik, si dhe Cerifikatë Aftësimi Profesional Kategoria C dhe D, lëshuar nga
DPSHTRR.
- Kontratë indviduale e punës, me punëdhënës “Avduli” sh.p.k. dhe punëmarrës Z.
I.K., me funksion Manovrator, shoqëruar me Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit
Teknik, Leje Drejtimi Mjeti, si dhe Cerifikatë Aftësimi Profesional Kategoria C dhe
CE, lëshuar nga DPSHTRR.
- Kontratë indviduale e punës, me punëdhënës “Avduli” sh.p.k. dhe punëmarrës Z.
J.Gj., me funksion Manovrator, shoqëruar me Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit
Teknik, Leje Drejtimi Mjeti, si dhe Cerifikatë Aftësimi Profesional Kategoria C, D,
DE dhe CE, lëshuar nga DPSHTRR.
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III.2.3. Në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4
të këtij neni, vlerëson një oferte 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. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar elektronikisht, me qëllim përmbushjen
e kriterit të sipërcituar, KPP vëren se, operatori ekonomik ankimues, ndër të tjera ka
paraqitur dokumentacion për 5 manovratorë, prej të cilëve vetëm për 1 prej tyre, përkatësisht
për Z. V.C, ka paraqitur dokumentacionin sipas kërkesave të autoritetit kontraktor në
dokumentat e tenderit, pasi për punonjësit Z. G.T., Z. N.H., Z. I.K. dhe Z. J.Gj., nuk ka
paraqitur Dëshmi Aftësie Profesionale për kryerjen e profesionit “Manovrator”. Referuar
Udhëzimit Nr.3606/2, datë 28.10.2011 “Për Pajisjn e Përdoruesve të Mjeteve Rrugore të
Kategorive C, CE, dhe DE me Certifikatën e Aftësimit Profesional”, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP), nuk mund të
konsiderohet si Dëshmi Aftësie Profesionale për kryerjen e profesionit “Manovrator”, pasi
certifikata CAP është një dokument që vërteton aftësimin profesional të përdoruesve të
mjeteve rrugore që drejtohen me leje drejtimi të kategorive C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
dhe DE, në përputhje me kërkesat e direktivës BE-2003/59/KE dhe me rregullat dhe
kërkesat e reja që dalin nga zhvillimi i tregut të transportit rrugor të mallrave dhe
udhëtarëve. Certifikata CAP, lëshohet nga DPSHTRR, në varësi të kërkesës dhe lejes së
drejtimit dhe janë dy llojesh:
a. CAP për transportin e mallrave, për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transporte
specifike të mallrave me peshë të maksimale të autorizuar mbi 3.5 ton, të pajisur me leje
drejtimi të kategorisë C1, C1E, C dhe CE
b. CAP për transportin e udhëtarëve, për drejtuesit e mjeteve të destinuara apo autorizuara
për transportin e udhëtarëve dhe nxënësve të shkollave, të pajisur me leje drejtimi të
kategorisë D1, D1E, D dhe DE.
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III.2.6.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këto kushte, operatori
ekonomik ankimues nuk e përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën
2.3.9 të shtojcës 12, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit të procedurës
së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Avduli” sh.p.k. për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë pasi
operatori ekonomik ankimues nuk përmbush kriteret e veçantë 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.
III.4.Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues ”Avduli” sh.p.k. mbi
kualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Colombo” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se:
III.4.1.Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), 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.4.2.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të 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 nuk mund të pranohet.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që operatori ekonomik ankimues, jo vetëm që duhet 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
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij
në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga
KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori
ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë
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shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm i drejtpërdrejtë nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për këtë arsye, këto pretendime nuk do të mërren në shqyrtim.
Për sa më sipër, 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Avduli” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt Loti 1“Rikonstruksioni i Poliklinikës”,
me nr. REF-62833-04-16-2018, me fond limit 73,744,868.83 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 28.05.2018, nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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. 1162 protokolli Datë 21.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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