REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 569/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të datës 22.09.2014 mbi kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. &
“Eral Construction Company” sh.p.k., në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës
tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, me fond limit 170.212.400 lekë
(pa TVSH), zhvilluar më datë 10.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Durrës.

Ankimues:

“Alko Impex General Construction” sh.p.k.
Rruga “Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Bashkia Durrës
Sheshi “Liria”, Durrës.

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. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Muharrem Çakaj, znj. Vilma
Kadesha, z. Denis Martopullo, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe pretendimet e ankuesit,
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti 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 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. 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 15.08.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e
Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, me fond limit 170.212.400 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë
10.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Durrës.
II.2. Në datën 10.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 22.09.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Boshnjaku B.” sh.p.k.
“Pesë Vëllezërit” sh.p.k.
“Vëllezërit Hysa” sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë
nuk ka paraqitur ofertë
nuk ka paraqitur ofertë

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
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“Arifaj” sh.p.k.
117.636.778 lekë pa TVSH
“A.L. - Asfalt” sh.p.k.
119.206.709 lekë pa TVSH
“Company Riviera 2008” sh.p.k.
133.353.180 lekë pa TVSH
“B - 93” sh.p.k.
138.590.725 lekë pa TVSH
“Riviera” sh.p.k.
139.851.389 lekë pa TVSH
“Curri” sh.p.k.
141.454.431 lekë pa TVSH
“Gjoka Konstruksion” sh.p.k.
149.842.080 lekë pa TVSH
“Alko Impex General Construction” sh.p.k. 153.544.530 lekë pa TVSH
“Eurondërtimi 2000” sh.p.k.
156.429.906 lekë pa TVSH
“Biba - X” sh.p.k.
169.212.000 lekë pa TVSH
“G. P. G. Kompani” sh.p.k.
169.531.590 lekë pa TVSH
“Fusha” sh.p.k.
169.999.070 lekë pa TVSH

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 30.09.2014, operatori ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e
shoqërisë “A.L. – Asfalt” sh.p.k., me pretendimet e mëposhtme:
1. Të rishikohet kontrata e bashkëpunimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002 ” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k.
nëse është përcaktuar qartë përqindja e pjesëmarrjes në punë të secilit operator
pjesëmarrës dhe ndarja e punimeve në elementë konkretë të zbatimit të kontratës
parashikuar në ndarjen e zërave të preventivit të punimeve;
2. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e detyrimit ligjor mbi formën dhe përmbajtjen e prokurës pasi, bazuar në
VKM nr. 1/2007, kërkohet që në prokurë të parashikohet se cili është përfaqësuesi ligjor i
bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe në prokurë është e detyrueshme parashikimi
se në rast të shpalljes fitues, cili operator ekonomik pjesë e këtij bashkimi duhet të
nënshkruajë kontratën me institucionin;
3. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e detyrimit që në ofertën ekonomike të detajuar (preventivi) të jetë
pasqyruar zëri i punimeve që do të kryejë secili anëtar i këtij bashkimi operatorësh;
4. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e kritereve profesionale, teknike ekonomike dhe financiare në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes;
5. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen, nga operatori i cili zotëron përqindjen më të lartë, të kritereve ekonomike,
financiare dhe veçanërisht teknike, në përputhje me përqindjen e përcaktuar në kontratën
e bashkëpunimit gjë që do të sillte si pasojë skualifikimin e operatorit në përputhje me
LPP dhe RrPP;
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6. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e pikës 2.3, gërma “n”, tek kriteret e veçanta të kualifikimit, ku kërkohet të
paraqitet autorizim nga prodhuesi i shoqëruar me Certifikatë ISO 9001 për zërat e
punimeve: “Gure natyrale”, “Ndriçuesit e Urës së Dajlanit”, Pemët sipas llojit të
përcaktuar në preventiv” dhe “Linjë prodhimi për tuba betoni” shoqëruar me
dokumentacionin ligjor përkatës;
7. Të kryhet rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt”
sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e pikës 2.3, gërma “i”, tek kriteret e veçanta të kualifikimit, ku kërkohet të
paraqiten dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund ti vihen
në dispozicion operatorit ekonomik e që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, shoqëruar
me dokumentacion si: Leja e qarkullimit, Certifikata e kontrollit teknik për mjetet e
përcaktuara në DT;
II.5. Në datën 02.10.2014 autoritetit kontraktor me anë të shkresës nr. 5873/2 i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën e tij me argumentimin se, nga shqyrtimi dhe
vlerësimi i ofertave prej KVO-së ka rezultuar se vetëm dy prej subjekteve ofertuese pjesëmarrëse
në këtë procedurë i përmbushin kërkesat për kualifikim të kërkuara në DT e konkretisht shoqëria
“A.L. – Asfalt” sh.p.k. dhe shoqëria “Alko Impex General Construction” sh.p.k. Referuar
vlerësimit të kryer nga KVO, autoriteti kontraktor e konsideron si të drejtë kualifikimin e këtyre
dy operatorëve ekonomikë.
II.5. Në datën 06.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me
ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 10.10.2014 autoriteti kontraktor 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, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e parë, të dytë dhe të tretë të operatorit ekonomik ankimues “Alko
Impex General Construction” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se,
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III.1.1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumenti “Kontratë bashkëpunimi e përkohshme”, nr. 1357 Rep. dhe nr. 544/1
Kol., e lidhur në datën 08.09.2014 ndërmjet shoqërive “Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002”
sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. ku, ndër të tjera është përcaktuar ndarja e
punimeve:
 Shoqëria “Al Asfalt” sh.p.k. merr përsipër të kryejë në masën 60% të punimeve të cilat
janë paraqitur të detajuara në preventivin përkatës që i bashkëngjitet kësaj kontrate;
 Shoqëria “Alb Korça2002” sh.p.k. merr përsipër të kryejë në masën 20% të punimeve të
cilat janë paraqitur të detajuara në preventivin përkatës që i bashkëngjitet kësaj kontrate;
 Shoqëria “Eral Construction Company” sh.p.k. merr përsipër të kryejë në masën 20% të
punimeve të cilat janë paraqitur të detajuara në preventivin përkatës që i bashkëngjitet
kësaj kontrate;
 Shoqëria “Al Asfalt” sh.p.k. merr përsipër të marrë kontakte zyrtare për lidhjen e
marrëveshjes me entin prokurues;
 [...]
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumenti “Prokurë e Posaçme”, nr. 1358 Rep. dhe nr. 545/1 Kol., datë
08.09.2014 ku, shoqëria “Alb Korça 2002” sh.p.k. me dëshirë të plotë dhe vullnet të lirë deklaron
se emëron përfaqësuese shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k. për procedurën e prokurimit me objekt:
“Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, e cila
zhvillohet në datën 10.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Durrës.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumenti “Prokurë e Posaçme”, nr. 1359 Rep. dhe nr. 546/1 Kol., datë
08.09.2014 ku, shoqëria “Eral Construction Company” sh.p.k. me dëshirë të plotë dhe vullnet të
lirë deklaron se emëron përfaqësuese shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
me objekt: “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, e
cila zhvillohet në datën 10.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Durrës.
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur Shtojca 1 “Formulari i Ofertës” i shoqëruar me Preventivin e punimeve ku, në
këtë të fundit janë përcaktuar vlerat sipas zërave të punimeve të cilat do të kryejë secili nga këta
operatorë ekonomikë pjesë e këtij bashkimi shoqërish.
III.1.5. Në pikën 2, gërma b), Kreu VII të VKM-së nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar përcaktohet “Para dorëzimit të ofertës, grupi duhet të krijohet
zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e
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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.”
III.1.6. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kontrata e bashkëpunimit e lidhur midis këtyre tre
shoqërive përmban të gjithë informacionin e nevojshëm në përputhje me dispozitat ligjore të LPP
dhe RrPP, duke shprehur qartë edhe përqindjet e punimeve të përcaktuara për secilin operator,
pjesë e bashkimit të përkohshëm për të gjitha zërat e punimeve të përcaktuara në preventiv.
Gjithashtu prokurat e paraqitura prej shoqërive “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction
Company” sh.p.k. janë hartuar në përputhje me ligjin, duke përcaktuar si përfaqësues të grupit
shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k., ku i japin kësaj shoqërie të drejtën dhe kompetencën të nënshkruaj
dhe të dorëzojë për llogari të tyre çdo dokumentacion të nevojshëm dhe në rast shpallje fitues të
lidhë kontratën e të paraqitet pranë çdo institucioni tjetër për kryerjen e të gjitha veprimeve të
nevojshme lidhur me këtë procedurë prokurimi.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk qëndrojnë.

III.2. Në lidhje me pretendimin e katërt të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k,” për rishikimin e dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e kritereve profesionale, teknike ekonomike dhe financiare në raport me përqindjen
e pjesëmarrjes, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Referuar 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
shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit
administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe
“elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 17, “Forma dhe përmbajtja
e ankesës”, pika 3.
- Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
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KPP gjykon se, për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhet të kishte shoqëruar ankesën
e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të
shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i
lartë administrativ i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe pikes 4, d të Kreut 5 të VKM nr. 01.
datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga
KVO e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre
dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel
procedurën e prokurimit publik.
III.2.2. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë. Theksojmë se
mospërmbushja e kriterit mund të vijë për shkaqe të ndryshme, sic janë mosparaqitja e një
dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund të prekin dokumentin, etj. Është barrë e
operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për
mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve
të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj
mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë
procedurë, nga ana tjetër.
III.2.4. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues.
Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e
operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të
këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron mbi kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton
një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit
kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.2.5. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara
tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi
cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në
shqyrtim nga KPP.
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III.2.6. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë dhe refuzon të vendoset në pozitën e
avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por
vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimi i ankimuesit nuk merret në shqyrtim.

III.3. Në lidhje me pretendimin e pestë të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k, për rishikimin e dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen, nga operatori i cili zotëron përqindjen më të lartë, të kritereve ekonomike,
financiare dhe veçanërisht teknike, në përputhje me përqindjen e përcaktuar në kontratën e
bashkëpunimit gjë që do të sillte si pasojë skualifikimin e operatorit në përputhje me LPP dhe
RrPP, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3
Kapaciteti Teknik, shkronja “g” është kërkuar: “Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së
njëjtës natyrë në një vlerë prej 80.000.000 lekë, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit; ose Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është
një vlerë jo më e vogël se 320.000.000 lekë; Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet:
kontratën/kontratat me autoritetet Kontraktore publike apo private të shoqëruara me
faturën/faturat tatimore, formular vlerësimi sipas shtojcës nr.8 e shoqëruar me akt kolaudimin
dhe situacionet.”
III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej operatorit ekonomik “Al Asfalt”
sh.p.k., u konstatua se nga ana e këtij të fundit janë paraqitur një sërë kontratash të ngjashme të
realizuara gjatë tre viteve të fundit, të shoqëruara me fatura tatimore, formular vlerësimi sipas
shtojcës nr. 8, akt kolaudimi dhe situacionet përfundimtare, duke aritur një vlerë totale prej
221.253.565.42 lekë (Pa TVSH).
III.3.3. Në pikën 2, gërma c), Kreu VII të VKM-së nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
Prokurimit publik”, i ndryshuar përcaktohet “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.”
III.3.4. Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Al Asfalt” sh.p.k., pjesë e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction
Company” sh.p.k. dhe me përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes, me dokumentacionin e
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sipërcituar plotëson dukshëm kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentet e
Tenderit në përputhje me bazen ligjore të sipërcituar, duke garantuar autoritetin kontraktor në
realizimin me sukses të kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimin e gjashtë të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k, për rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e pikës 2.3, gërma “n”, tek kriteret e veçanta të kualifikimit, ku kërkohet të
paraqitet autorizim nga prodhuesi i shoqëruar me Certifikatë ISO 9001 për zërat e punimeve:
“Gure natyrale”, “Ndriçuesit e Urës së Dajlanit”, Pemët sipas llojit të përcaktuar në preventiv”
dhe “Linjë prodhimi për tuba betoni” shoqëruar me dokumentacionin ligjor përkatës, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3
Kapaciteti Teknik, është kërkuar:
“f.- Linjë prodhimi për tuba betoni”;
“n.- Kërkohet autorizim nga prodhuesit i shoqëruar me certifikatë ISO 9001 për këto zëra
punimesh:
 Gure natyrale.
 Ndriçuesit e urës së Dajlanit.
 Pemët sips llojit të përcaktuar në preventiv.
Autorizimi i prodhuesit dhe certifikata ISO duhet të jenë të vërtetuara në origjinë nga Noteri ose
Dhoma e Tregëtisë ose institucione të tjera shtetërore perkatëse të autorizuara, të përkthyera
dhe të noterizuara në gjuhën shqipe. Të gjitha paisjet dhe materialet duhet të shoqërohen me
katalogët e prodhimit sipas të dhënave të treguara në preventivë dhe specifikimet teknike të
dhëna nga projektuesi.”
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. u
konstatua se nga ana e këtij të fundit është paraqitur:
1. Kontratë furnizimi, e lidhur midis shoqërisë furnizuese “Gjoni – AN” sh.p.k. (shoqëri kjo e
licencuar dhe e autorizuar për prodhim dhe shitje beton, tombino, tuba betoni), dhe shoqërisë
“Al Asfalt” sh.p.k., ku furnizuesi deklaron se: “... disponon dhe do të furnizojë me materjalet
e sipërpërmendura sipas zërave të përcaktuar në preventiv për objektin “Rikualifikimi i
Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, shoqërinë “Al Asfalt”
sh.p.k. në rast se shpallet fitues i këtij tenderi. ...”. Kjo kontratë është shoqëruar edhe me
vërtetim nënshkrimi nga Dhoma e Noterëve Durrës, me nr. 1349 Rep. datë 08.09.2014, e
vërtetuar nga noterja K. H. Gjithashtu, kjo kontratë është shoqëruar me Certifikatë
konformiteti ISO 9001 : 2008 të shoqërisë “Gjoni – AN” sh.p.k. dhe dokumentacionin
doganor të makinerive për prodhim tombino betoni nga FI 300 – FI 2400 + Tombino betoni
4000 – 4500 Keson;
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2. Kontratë furnizimi, e lidhur midis shoqërisë furnizuese “Herkules” sh.p.k. (shoqëri kjo e
licencuar regullisht tregëtim të gurëve natyral dekorativ), dhe shoqërisë “Al Asfalt” sh.p.k.,
ku furnizuesi deklaron se: “... disponon dhe do të furnizojë me gure natyrale dekorative
sipas zërave të përcaktuar në preventiv për objektin “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe
Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”, shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k. në rast se
shpallet fitues i këtij tenderi. ...”. Kjo kontratë është shoqëruar edhe me vërtetim nënshkrimi
nga Dhoma e Noterëve Durrës, me nr. 1350 Rep. datë 08.09.2014, e vërtetuar nga noterja
K. H. Gjithashtu, kjo kontratë është shoqëruar me Certifikatë e menaxhimit të cilësisë ISO
9001 : 2008 të shoqërisë “Herkules” sh.p.k. për prodhim dhe shitje guri natyror, shoqëruar
me katalogun përkatës të modeleve të gurëve;
3. Kontratë furnizimi, e lidhur midis shoqërisë furnizuese “Elal – Com ” sh.p.k. (shoqëri kjo e
licencuar regullisht dhe e autorizuar për prodhim dhe shitje të kabllove dhe materjaleve
elektrike), dhe shoqërisë “Al Asfalt” sh.p.k., ku furnizuesi deklaron se: “... disponon dhe do
të furnizojë me materjale elektrike sipas zërave të përcaktuar në preventiv për objektin
“Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës”,
shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k. në rast se shpallet fitues i këtij tenderi. ...”. Kjo kontratë është
shoqëruar me:
a. Vërtetim nënshkrimi nga Dhoma e Noterëve Durrës, me nr. 1372 Rep. datë
09.09.2014, e vërtetuar nga noretja K. H.;
b. Certifikatë nr. 1054 – ALB – 03072013, ku vërtetohet se Sistemi i Menaxhimit të
Cilësisë dhe sigurisë së shoqërisë “Elal – Com” sh.p.k. është në përputhje me normën
OHSAS 18001 : 2007 / ISO 9001 : 2008;
c. Autorizim Prodhuesi i shoqërisë “LDT”, e cila autorizon shoqërinë “Elal – Com”
sh.p.k. të marrë përsipër dhe të sigurojë furnizimin në kohë dhe me cilësi të të gjitha
produkteve të prodhuara nga shoqëria “LDT” Materiale Ndërtimi Elektrike,
veçanërisht furnizimin me shtylla të ndriçimit të kompletuara me aksesorë;
d. Certifikatë Konformiteti CE 1608 CPD P033 e shoqërisë “LDT”, për kolonat prej
çeliku të shtyllave të ndriçimit;
e. Katalog të shoqërisë “LDT”, për modelet e ndriçuesave, shtyllave të ndriçimit dhe
aksesorëve të tyre;
4. Kontratë furnizimi, e lidhur midis shoqërisë furnizuese “M&K 2001” sh.p.k. (shoqëri kjo e
licencuar regullisht dhe e autorizuar për prodhim, rritje, tregëtim të luleve, fidaneve, farërave,
drudëve frutorë e dekorativë), dhe shoqërisë “Al Asfalt” sh.p.k., ku furnizuesi deklaron se:
“... disponon dhe do të furnizojë me materjalet e sipërpërmendura sipas zërave të përcaktuar
në preventiv për objektin “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në
Plepa, Durrës”, shoqërinë “Al Asfalt” sh.p.k. në rast se shpallet fitues i këtij tenderi. ...”.
Kjo kontratë është shoqëruar edhe me vërtetim nënshkrimi nga Dhoma e Noterëve Durrës,
me nr. 1361 Rep. datë 09.09.2014, e vërtetuar nga noterja K. H. Gjithashtu, kjo kontratë
është shoqëruar me Certifikatë e Menaxhimit të Cilësisë UNI – EN – ISO 9001 : 2008 të
shoqërisë “M&K 2001” sh.p.k. (për ndërtim serash, mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbërta,
shërbime të pastrimit, dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit), dhe katalogun përkatës të
modeleve të bimëve të kërkuara;
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III.4.3 Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”;
Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, 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.4.4. Komisioni 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 të
realizimit me sukses të kontratës.
Në rastin konkret, Komisioni gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al Asfalt” sh.p.k. &
“Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k., me dokumentacionin e
sipërcituar provon se garanton autoritetin kontraktor në realizimin me sukses të kontratës, në
përputhje me kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.5. Në lidhje me pretendimin e shtatë të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k, për rishikimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al
Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. mbi
përmbushjen e pikës 2.3, gërma “i”, tek kriteret e veçanta të kualifikimit, ku kërkohet të
paraqiten dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund ti vihen në
dispozicion operatorit ekonomik e që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, shoqëruar me
dokumentacion si: Leja e qarkullimit, Certifikata e kontrollit teknik për mjetet e përcaktuara në
DT, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3
Kapaciteti Teknik, shkronja “i”, është kërkuar: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e
kontratës, të shoqëruar me dokumentat si: Leja e qarkullimit, Certifikata e Kontrollit Teknik,
për:
 Automjet vetëshkarkues me masë maksimale të autorizuar 10.000 – 20.000 kg.
(cope 4)
 Automjet vetëshkarkues me peshë maksimale 5.000 – 8.500 kg.
(copë 1)
 Fadromë me goma me kovë 1 – 2 m3.
(copë 2)
 Mini eskavator (bobgate).
(copë 1)
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Vinç ngritës me kosh me lartësi deri në 10 m.
Rul vibrues me tonazh 10.000 – 12.000 kg.
Autobot uji minimumi 5000 litra.
Sondë shpimi për d=80 cm,

(copë 1)
(copë 1)
(copë 2)
(copë 1)

III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Al Asfalt” sh.p.k. & “Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k. rezulton
se nga të tre anëtarët e këtij bashkimi shoqërish janë paraqitur një sërë makinerish referuar
kërkesave sipërcituar, shoqëruar me dokumentacionin përkatës, duke e tejkaluar kriterin për këto
mjete të kërkuara nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu, është paraqitur edhe një kontratë qiraje
me nr. 1527 Rep, nr. 911 Kol, e lidhur në datën 25.03.2014 midis shoqërisë “Euro Group
Themele Speciale” sh.p.k. dhe shoqërisë “Al Asfalt” sh.p.k. për makineri shpim toke (sondë) e
markës Casagrande, Tipi B125, me nr shasie B125ZS0284 shoqëruar me certifikatë origjine të
mjetit dhe dokument zhdoganimi.
III.5.3. Në pikën 2, gërma c), Kreu VII të VKM-së nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
Prokurimit publik”, i ndryshuar përcaktohet “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.”
III.5.4. Komisioni 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 të
realizimit me sukses të kontratës.
Në rastin konkret, Komisioni gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al Asfalt” sh.p.k. &
“Alb Korça 2002” sh.p.k. & “Eral Construction Company” sh.p.k., me dokumentacionin e
sipërcituar provon se garanton autoritetin kontraktor në realizimin me sukses të kontratës, në
përputhje me kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk 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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Alko Impex
General Construction” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt: “Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa,
Durrës”, me fond limit 170.212.400 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 10.09.2014 nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Durrës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1638 Protokolli
Datë 06.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj
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Kryetar
Denar Biba
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