REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.166/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 25.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës
së bashkimit të operatorëve ekonomikë Manes/S sh.p.k. &
Arti sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”,
me Nr. REF- 21333-12-30-2015, me objekt “Ndërtimi i
Ujësjellësit Navaricë-Memoraq-Dermish”, me fond limit
51,888,206 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 22.01.2016, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Finiq..

Ankimues:

B.O “Manes/S” sh.p.k& “Arti” sh.p.k
Lagjia Nr.2,Pallati.46, Sarandë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Finiq
Finiq, Delvinë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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 të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 31.12.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-21333-12-30-2015, me objekt “Ndërtimi i
Ujësjellësit Navaricë-Memoraq-Dermish”, me fond limit 51,888,206 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
22.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Finiq.
II.1. Në datën 22.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 04.02.2016, 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:
-

A.E.K&Co
B-93
Savrikal
Fled
Caushi
Manes/S
ED Konstruksion

pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
46,180,626.00
51,214,295.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
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-

-

-

-

Oferta është paraqitur si bashkim operatorësh ekonomikë midis shoqërive “Manes/S” sh.p.k
& “Arti” sh.p.k e cila sipas kontratës së bashkëpunimit është në raportin 60% me 40% . Në
zbatim të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të prokurimit publik”
neni 74 “Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë” pika 3, sejcili prej anëtarëve të këtij bashkimi
duhet të përmbushë kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale, dhe
ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen e
pjesmarrrjes në punë të përcaktuaranë aktmarrveshje. Nga ana e shoqërisë Manes/S sh.p.k
nuk është paraqitur vërtetim nga Zyra e Financës dhe Zyra e Tatim Taksave të Bashkisë
Finiq i cili vërteton mosqenien e shoqërisë debitore ndaj kësaj bashkie e kërkuar në pikën
2.2/4 të kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet: Të mos figurojë (figurojnë në rastet e
bashkimit të operatorëve) debitor në institucionin e Bashkisë Finiq (Vërtetim nga Zyra e
Financës dhe Tatim Taksave të Bashkisë Finiq ).
Shoqëria Manes/S sh.p.k nuk ka paraqitur formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet
shoqërore e shëndetësore për muajt Janar,Mars, Maj,Qershor, Korrik,Gusht,Tetor,Nëntor
të vitit 2014 dhe muaji Janar i vitit 2015 të kërkuara në pikën 2.3/5 të kushteve të vecanta të
kualifikimit ku thuhet: Numri mesatari punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 70
punonjës për periudhën Janar –Dhjetor 2014 dhe Janar-Nëntor 2015. Për të vërtetuar këtë
duhet të paraqesë :1. Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për
periudhën e kërkuar.2. Listpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për të
gjithë periudhën e kërkuar më sipër dhe të jenë të konfirmuara nga Dega e Tatimeve ku
është regjistruar biznesi, shoqëruar këto dhe me formularët e deklarimit të pagesave për
sigurimet shoqërore e shëndetësore TAP”.
Në drejtuesit teknikë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ka vetëm një inxhinier ndërtimi
i cili është drejtues teknik i shoqërisë Manes/S sh.p.k , ndërkohë që në pikën 2.3/6 të
kushteve të vecanta për kualifikim ku thuhet: “Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të
kenë drejtues teknik të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë,CV dhe
të figurojë në listpagesa (për gjashtë muajt e fundit) konkretisht Inxhinier Ndërtimi 2(dy),
Inxhinier Mekanik 1(një), Inxhinier Topagraf 1(një), Inxhinier Mjedisi 1(një), Inxhinier
Gjeolog 1 (një), Inxhinier Hidroteknik 1 (një)” është kërkuar që të kenë dy drejtues teknik
Inxhinier Ndërtimi.
Sa i përket punonjësve të paisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, lëshuar nga IQTja janë paraqitur 19 dëshmi kualifikimi të punonjësve të shoqërisë Arti sh.p.k ndërkohë që
nga shoqëria Manes/S nuk është paraqitur asnjë dëshmi për punonjësit e saj kërkesë kjo
sipas pikës 2.3/7 të kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet se: Operatorët ekonomikë
pjesmarrës duhet të kenë në stafin e punonjësve të pasqyruar në listpagesa (për gjashtë
muajt e fundit) të paktën 30 punonjës të paisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga
IQT ku nga këta të jenë të paktën 2 punonjës saldator me kualifikimet teknike nga IQT, 2
punonjës hidraulik me kualifikimet teknike nga IQT, 2punonjës mirëmbajtje me kualifikimet
teknike nga IQT.
Lidhur me mjetet e pajisjet e kërkuara nga i gjithë bashkimi i operatorëve ekonomikë i
marrë së bashku kërkesë kjo në përputhje me pikën 2.3/9 të kushteve të vecanta për
kualifikim vërhen këto mangësi: Autoboti i ujit me targë AA297HO (kontratë qeramarrje e
Manes/S sh.p.k nga Vlashi Petrol”, i mungon pasaporta si dhe leja e transportit e lëshuar
nga bashkia osa komuna . Rimorkiatorit ADR541 i mungon leja e transportit . Rimorkiatori
i paraqitur nga Arti sh.p.k nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti,kolaudim,
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siguracion) vetëm një faturë zhdoganimi. Eskavatori me goma nuk ka dokumenta
shoqëruese (leje transporti, kolaudim, siguracion) ka vetëm faturë tatimore blerje.
Lidhur me linjën e prodhimit të betonit të kërkuar në pikën 2.3/10 në kërkesat e vecanta për
kualifikim janë paraqitur dokumenta për dy linja njëra në pronësi të shoqërisë Arti sh.p.k së
cilës i mungon leja e ndërtimit dhe ka autorizim mjedisor, lejë nga QKL kodi III.1.B dhe jo
III.1.A të kërkuar në DT.Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur kontratë qeraje me shoqërinë
Dauti –S sh.p.k të cilës i mungojnë leja e ndërtimit dhe vërtetim nga OSHEE.
Sa i përket Linjës së Prodhimit të Inerteve është paraqitur një linjë në pronësi të shoqërisë
Arti shpk shoqëruar me një vendim shesh ndërtimi i cili nuk përputhet me sheshin e
ndërtimit të kësaj linje sipas planvendosjes dhe gjithashtu i mungon dhe leja e ndërtimit.
Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur një kontratë qeraje me shoqërinë Dauti-S sh.p.k të
cilës i mungon vendim dhënie shesh ndërtimi dhe vërtetim nga OSHEE, ndërsa lidhur me
kontratën me shoqërinë Dodona shpk ka paraqitur kontratë furnizimi dhe jo kontratë qeraje.
Për karierën e nxjerjes së gurit gëlqeror ose lumor ka paraqitur shoqëria Arti sh.p.k
dokumentacion në pronësi të vetë së cilës i mungon rinovimi i lejes minerare për periudhën
015-2016. Shoqëria Manes/S ka paraqitur kontratë furnizimi dhe jo kantratë qeraje me
shoqërinë Dodona sh.p.k.
Për terminalin e depozitimit të cimentos dokumentacioni i paraqitur nga të dyja shoqëritë
nuk është i plotë sipas kërkesës së DT.

II.4. Në datën 06.02.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti”
sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyet e
skualifikimit të ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.4.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues
“Manes/S” sh.p.k & “Arti” kundërshtojnë vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet se:
-

Përpara se të marrim në analizë arsyet e skualifikimit duhet të ndalemi pak tek kriteret e
vendosura në këtë procedurë prokurimi. Ashti sic jeni vënë në dijeni shoqëria jonë në
cilësinë e personit të interesuar ka paraqitur ankesë në fazë DST më datë 04.01.2016 në
respektim të nenit 63 të LPP. Ankesa jonë e paraqitur si në faqen e APP ashtu edhe me
postë zyrtare konsiton në citojmë: keni kërkuar si më poshtë:
Terminal depozitimi cimento në pronësi ose me qera me kapacitet jo më pak se 2000 ton i
paisur me Lejen e Ndërtimit. Vendodhja e Terminalit të jetë jo më pak se 50 km nga objekti.
Linjë prodhim betoni në pronësi ose me qera shoqëruar me Lejen e Ndërtimit dhe Autorizim
Mjedisor për aktivitetin; Impiant prodhim betoni (QKL Kodi III.1.A) si dhe vërtetim OSHEE
që ka likuiduar faturat e maturuara të energjisë. Vendodhja e linjës të jetë jo më larg se 50
km nga objekti.
Linjë prodhimi Inertesh në pronësi ose me qera të shoqëruar me: Vendim për dhënie sheshi
ndërtimi, Leje Ndërtimi, Leje Mjedisore.....
Karier për nxjerjen e gurit gëlqeror ose lumor në pronësi ose me qera.....
Duket hapur që nuk ka vend për këto fabrika në preventiv për faktin se në volumet e punës
ka diku tek 2000 m3 rërë natyrale dhe nuk ka rërë të përftuar nga fraksionimi 30 m3 e cila
nuk i justifikon këto fabrika.
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Gjithashtu keni kërkuar : Numri mesatar i punonjësve të siguruar duhet të jetë 70 punonjës
për periudhën Janar –Dhjetor 2014 dhe Janar Nëntor 2015.
Nuk e kuptojmë përderisa i keni kërkuar për vitin 2015 këta punonjës në një numër kaq të
madh i cili nuk justifikon zërat e punimeve për këto zëra ky numër nuk duhet të jetë më i
madh se 50 punonjës, përse duhet të kërkoni edhe për vitin 2014 po kaq persona.
Kemi bërë ankesë gjithashtu edhe në lidhje me numrin e mjeteve të kërkuara, Licencën e
Restaurimit të kërkuar në DT.
Megjithatë AK nuk e ka shqyrtuar ankesën tonë ashtu sikundër e kërkon ligji si dhe nuk ka
kthyer përgjigje për këtë ankesë.Në kundërshtim me ligjin AK nuk e ka pezulluar procedurën
në sistem sic përcakton procedura në rastin e marrjes së ankesave nga OE si dhe nuk e ka
shqyrtuar ankesën e bërë nga ana jonë. Në shkelje të hapur të dispozitave të ligjit ka lejuar
vazhdimin e procedurës duke shkelur të drejtat ligjore për tu mbrojtur nga veprimet abuzive
të Ak që u njehligji operatorëve të interesuar.
Megjithë shkeljet e konsumuara që në fazën e DST shoqëria jonë në bazë të mundësisë që i
njeh ligji neni 74 i VKM 914 datë 29.12.2014 ka ofertuar në këtë procedurë si BO.
-

Për sa i përket arsyes së parë të skualifikimit se “Nga ana e shoqërisë Manes/S sh.p.k nuk
është paraqitur vërtetim nga Zyra e Financës dhe Zyra e Tatim Taksave të Bashkisë Finiq i
cili vërteton mosqenjen e shoqërisë debitore ndaj kësaj bashkie e kërkuar në pikën 2.2/4 të
kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet: Të mos figurojë (figurojnë në rastet e bashkimit
të operatorëve) debitor në institucionin e Bashkisë Finiq (Vërtetim nga Zyra e Financës dhe
Tatim Taksave të Bashkisë Finiq )”, referuar legjislacionit në fuqi shoqëritë janë të
detyruara të paguajnë taksat vendore të parashikuara nga Njësitë Bashkiake, vetëm në ato
njësi në teritorin e të cilave ushtrojnë aktivitetet e tyre referuar adresave zyrtare të
pasqyruara në QKR. Referuar ektraktit të QKR shoqëria Manes/S shpk ka vetëm një adresë
“Lagjia nr.2 Pallati.46 Sarandë dhe mbështetur në legjislacionin në fuqi shoqëria jonë ka
detyrimin të paraqesë vërtetim vetëm nga Bashkia Sarandë, vend në të cilin ushtron
aktivitetin.

-

Për sa i përket arsyes së dytë të skualifikimit se Shoqëria Manes/S sh.p.k nuk ka paraqitur
formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore e shëndetësore për muajt
Janar,Mars,Maj,Qershor,Korrik,Gusht,Tetor,Nëntor të vitit 2014 dhe muaji Janar i vitit
2015 të kërkuara në pikën 2.3/5 të kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet: Numri
mesatari punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 70 punonjës për periudhën Janar
–Dhjetor 2014 dhe Janar-Nëntor 2015. Për të vërtetuar këtë duhet të paraqesë :1. Vërtetim
nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar.2. Listpagesat
sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për të gjithë periudhën e kërkuar më sipër
dhe të jenë të konfirmuara nga Dega e Tatimeve ku është regjistruar biznesi, shoqëruar këto
dhe me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore e shëndetësore TAP”.
sqarojmë AK se nga ana jonë është paraqitur në mënyrë korekte i gjithë seti i
dokumentacionit që është kërkuar në DST pikën 2.3 e kritereve teknike. Shoqëria Manes/S
ka paraqitur listpagesat e konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve me vule dhe datë për të
gjithë muajt Janar-Dhjetor 2014 të identifikuara në sistem me emrëtimin Listpagesat 2014.
Gjithashtu ka paraqitur listpagesat e konfirmuara për të gjithë muajt Janar –Nëntor 2015 të
identifikuara në sistem me emërtimin Listpagesat 205. Shoqëria jonë ka paraqitur
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listpagesat për muajt Janar 2014-Nëntor 2015 të gjitha të konfirmuara nga Drejtoria e
Tatimeve për cdo muaj dhe me shënimin paguar sipas datave përkatëse të sigluara me firmë
dhe me vulë nga tatimet si dhe ka paraqitur vërtetim për sigurimet shëndetësore dhe
shoqërore lëshuar nga Drejtoria Rajonale e tatimeve për të jgjithë muajt Janar 2014Nëntor 2015 cka vërteton që janë paguar sigurimet për cdo muaj dhe vërteton vlerat dhe
numrin e punonjësve të siguruar për secilin muaj Janar 2014- Nëntor 2015 të identifikuara
në sistemin elektronik me emërtimet( Vërtetimet Punëtorët 2014 dhe Vërtetimet Punëtorët
Janar Nëntor 2015).
-

Në lidhje me arsyen tjetër të skualifikimit se: Në drejtuesit teknikë të bashkimit të
operatorëve ekonomikë ka vetëm një inxhinier ndërtimi i cili është drejtues teknik i
shoqërisë Manes/S sh.p.k , ndërkohë që në pikën 2.3/6 të kushteve të vecanta për kualifikim
ku thuhet: “Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë drejtues teknik të punësuar, të
vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë,CV dhe të figurojë në listpagesa (për
gjashtë muajt e fundit) konkretisht Inxhinier Ndërtimi 2(dy), Inxhinier Mekanik 1(një),
Inxhinier Topagraf 1(një), Inxhinier Mjedisi 1(një), Inxhinier Gjeolog 1 (një), Inxhinier
Hidroteknik 1 (një)” është kërkuar që të kenë dy drejtues teknik Inxhinier Ndërtimi:
Sqarojmë AK se shoqëria Manes/S sh.p.k në stafin e vet dy inxhinierë ndërtimi: Z. Malo
Mane-Ing Ndërtimi me Nr.Liçence MK 0005/2, drejtues ligjor i shoqërisë; Z. BledarMane –
Ing Ndërtimi me Nr. Licence K 1011/1 dhe Nr. Licence Z.4887/1 ortak i shoqërisë me
aksione 100%. Të dy inxhinierët e sipërpërmendur kanë paraqitur dokumentacionin i cili
vërteton kualifikimin dhe figurojnë në listpagesat e shoqërisë cdo muaj.

-

Për sa i përket arsyes tjetër të skualifikimit se: Sa i përket punonjësve të paisur me dëshmi
kualifikimi të sigurimit teknik, lëshuar nga IQT-ja janë paraqitur 19 dëshmi kualifikimi të
punonjësve të shoqërisë Arti sh.p.k ndërkohë që nga shoqëria Manes/S nuk është paraqitur
asnjë dëshmi për punonjësit e saj kërkesë kjo sipas pikës 2.3/7 të kushteve të vecanta të
kualifikimit ku thuhet se: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë në stafin e
punonjësve të pasqyruar në listpagesa (për gjashtë muajt e fundit) të paktën 30 punonjës të
paisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga IQT ku nga këta të jenë të paktën 2
punonjës saldator me kualifikimet teknike nga IQT, 2 punonjës hidraulik me kualifikimet
teknike nga IQT, 2 punonjës mirëmbajtje me kualifikimet teknike nga IQT”: sqarojmë se
shoqëria Manes/S ka paraqitur për të përmbushur këtë kriter procesverbalin nr.1 më datë
20.04.2015 dhe procesverbalin nr.2 më datë 20.04.2015 lëshuar nga IQT nëpërmjet të
cilave vërteton se punonjsit e subjketit Manes/S sh.p.k kanë dhënë provimin për sigurimin
teknik dhe janë certifikuar në total 34 punonjës me grupin e sigurimit teknik të shoqërisë
Manes/S sh.p.k.Përkatësisht në sistem dokumentacioniështë hedhur me emërtimin Kartela
IQT Sigurimit Teknik 34 Persona;Kartela IQT Sigurimi Teknik Inxhinierë dhe Elektricistë.

-

Përsa i përket arsyeve të skualifikimit: Lidhur me mjetet e pajisjet e kërkuara nga i gjithë
bashkimi i operatorëve ekonomikë i marrë së bashku kërkesë kjo në përputhje me pikën
2.3/9 të kushteve të vecanta për kualifikim vërhen këto mangësi: Autoboti i ujit me targë
AA297HO (kontratë qeramarrje e Manes/S sh.p.k nga Vlashi Petrol”, i mungon pasaporta
si dhe leja e transportit e lëshuar nga bashkia osa komuna . Rimorkiatorit ADR541 i
mungon leja e transportit . Rimorkiatori i paraqitur nga Arti sh.p.k nuk ka dokumenta
shoqëruese (leje transporti,kolaudim, siguracion) vetëm një faturë zhdoganimi. Eskavatori
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me goma nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti, kolaudim, siguracion) ka vetëm
faturë tatimore blerje.
Lidhur me linjën e prodhimit të betonit të kërkuar në pikën 2.3/10 në kërkesat e vecanta për
kualifikim janë paraqitur dokumenta për dy linja njëra në pronësi të shoqërisë Arti sh.p.k së
cilës i mungon leja e ndërtimit dhe ka autorizim mjedisor, lejë nga QKL kodi III.1.B dhe jo
III.1.A të kërkuar në DT.Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur kontratë qeraje me shoqërinë
Dauti –S sh.p.k të cilës i mungojnë leja e ndërtimit dhe vërtetim nga OSHEE.
Sa i përket Linjës së Prodhimit të Inerteve është paraqitur një linjë në pronësi të shoqërisë
Arti shpk shoqëruar me një vendim shesh ndërtimi i cili nuk përputhet me sheshin e
ndërtimit të kësaj linje sipas planvendosjes dhe gjithashtu i mungon dhe leja e ndërtimit.
Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur një kontratë qeraje me shoqërinë Dauti-S sh.p.k të
cilës i mungon vendim dhënie shesh ndërtimi dhe vërtetim nga OSHEE, ndërsa lidhur me
kontratën me shoqërinë Dodona shpk ka paraqitur kontratë furnizimi dhe jo kontratë qeraje.
Për karierën e nxjerjes së gurit gëlqeror ose lumor ka paraqitur shoqëria Arti sh.p.k
dokumentacion në pronësi të vetë së cilës i mungon rinovimi i lejes minerare për periudhën
015-2016. Shoqëria Manes/S ka paraqitur kontratë furnizimi dhe jo kantratë qeraje me
shoqërinë Dodona sh.p.k.
Për terminalin e depozitimit të cimentos dokumentacioni i paraqitur nga të dyja shoqëritë
nuk është i plotë sipas kërkesës së DT sqarojmë se:
Së pari AK i ka vendosur këto kritere në kundërshtim të hapur me përcaktimet e nenit 26
pika 5 të VKM 29.12.2014 përkatësisht ku përcaktohet: Kërkesat e vecanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin46 të LPP.Kriteret duhet
të jenë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e
kontratës”.Ashtu sikundër e kemi përmendur edhe në ankesën e datës 04.01.2016 për të
cilën AK nuk na ka kthyer përgjigje flota e mjeteve të kërkuara në këtë procedurë nuk është
as në përpjestim e as e lidhur ngushtë me aftësinë zbatuese natyrën apo vlerën e kontratës.
Në mënyrë të qëllimshme AK ka vendosur kritere dhe ka kërkuar mjete e makineri të cilat
referuar zerave të preventivit nuk gjejnë zbatim dhe nuk justifikohen.Megjithatë konform
nenit 74 të VKM 914 datë 29.12.2014 bashkimi jonë i operatorëve ka bashkuar mjetet
financiare teknike ekonomike dhe stafin për të përmbushur këtë kontratë. Për sa i përket
mjeteve shoqëria Manes/S ka paraqitur:
1. Autobotin e ujit me targë AA297 HO shoqëruar me kontratë qeramarje e Manes/S sh.p.k
nga Vlashi Petrol sh.p.k nr.976 rep dhe nr.176/2 kol më datë 16.03.2015, leje
qarkullimi,SGS kontrolli teknik, certifikatë për transport mallrash nr.2 datë 26.02.2014
lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Rrugor Sarandë. Sipas DST përcaktohet
“Për mjetet e siguruara me qera dokumenti që vërteton regjistrimin e tij duhet të
shoqërohet me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit e vlefshme për të gjithë
periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi, pra në këtë rast për autobotin
e marrë me qera kërkohet vetë kontrata e qerasë e vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e
kontratës objket prokurimi dhe një dokument që vërteton regjistrimin. Ndodhur në këto
kushte shoqëria jonë i përmbush këto kërkesa dhe skualifikimi për këtë arsye nuk
qëndron. Gjithashtu ju bëjmë me dije se autoboti nuk duhet fare pasi nuk ka rrugë kalimi
për në objekt dhesë dyti ajo sasi e vogël uji që kërkohet mund të merret në burim me
depozitat që ne kemi paraqitur në tender konform faturave tatimore.
2. Sa i takon Rimorkiatorit me targa ADR 541 sqarojmë se rimorkiatori është një njësi që i
bashkëngjitet automjetit i cili duhet të ketë në lejen e mjetit.Duke qenë se rimorkio
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ngjitet pas kamionit i cili është në pronësi të shoqërisë Manes/S lejen e ka kamioni dhe
jo rimorkio. Nuk ka asnjë ligj që që përcakton se duhet të pajiset me leje rimorkio pasi
këto dokumenta i ka kamioni të cilit i vendoset rimorkio. Kjo kërkesë nga autoriteti
kontraktor për dy rimorkiator është tendencioze dhe jo e nevojshme duke parë sasinë e
mjeteve të punës që duhet të lëvizin me rimorkiator. Vlen të përmendet fakti se mjetet e
shoqërive tona janë të vendosura shumë pranë vendit ku do të ndërtohet ujësjellësi dhe
për ne nuk është aspak e domosdoshme përdorimi i rimorkiatorit për të zhvendosur
mjetet. Megjithatë referuar parashikimeve të kodit rrugor mjetet e kantierit nuk kanë
detyrimin për tu paisur me leje qarkullimi dhe dokumentacion tjetër shoqërues. Në këto
kushte për mjetet e kantierit nuk mund të kërkohet leje qarkullimi, apo leje e lëshuar nga
bashkia komuna por vetëm dokument që provon disponueshmërinë e tyre.
Lidhur me linjën e prodhimit të betonit të kërkuar në pikën 2.3/10 kërkesat e vecanta të
kualifikimit sa i takon kërkesës për vëtetim nga OSHEE kjo kërkesë është në kundërshtim me
kërkesat e vendimit të KMnr.379 datë 11.06.2014. pasi ky vendim përcakton se ky detyrim
është vetëm për operatorët pjesmarrës dhe jo për subjketet e tjera që japin me qera mjete
apo pajisje.Të dyja shoqëritë pjesmarrëse në këtë tender kanë paraqitur vërtetim të regullt
të OSHEE ashtu sikundër e kërkon ligji.Duke qenë se kërkesa juaj nuk gjen mbështetje
ligjore nuk mund të na skualifikoni për këtë shkak.Linjat e betonit të paraqitura nga BO janë
të pajisura me leje mjedisore , QKL dhe autorizimi mjedisor dhe nuk është aspak e
nevojshme të paraqitet leja e ndërtimit e cila kërkohet në fazën e ndërtimit të linjës së
betonit.
Sa i takon linjës së prodhimit të inerteve është paraqitur linjë në pronësi të shoqërisë Arti
sh.p.k e shoqëruar me vendim shesh ndërtimi, Leje Mjedisore për Aktivitete QKL dhe gjithë
dokumentacionin e kërkuar. Për sa i takon konstatimit tuaj se sheshi nuk përputhet me
sheshin e ndërtimit të kësaj linje sipas planvendosjes dhe gjithashtu i mungon dhe leja e
ndërtimit ju bëjmë me dije se për sa kohë që kjo linjë është paisur me QKL dhe autorizim
mjedisor nuk është aspak e nevojshme të paraqitet leja e ndërtimit e cila kërkohet në fazën e
ndërtimit të linjës së inerteve.
Sa i takon dokumentacionit të shoqërisë Manes /S për këto dy pika mbështetur në
dokumentat e paraqitura online në sistemin e APP në ofertën tonë rezulton se për linjën e
betonit është paraqitur leja e ndërtimit për subjketin Dauti S me vendim të KKRT Qarku
Vlorë me Nr. 5/13 datë 02.09.2003. Nuk e kuptojmë pse AK deklaron se mungon leja e
ndërtimit ndonëse ajo është pjesë e dokumentacionit të ofertës e identifikuar në sistemin
elektronik me emërtimin “Kontratë Qeraje Linjë Inertesh Mane”, i kërkojmë A ktë
rivlerësojë dokumentacionin e ofertës pasi gabon kur shprehet se mungon leja e ndërtimit.
Meegjithaë kjo Linjë është e pajisur me linjë QKL dhe autorizimi mjedisor dhe nuk është
aspak e nevojshme të paraqitet shesh ndërtimi, leja e ndërtimit e cila kërkohet në fazën e
parë të ndërtimit të linjës së inerteve. Për sa i përket kërkesës për vërtetim nga OSHEE sh.a
kjo kërkesë është në kundështim me kërkesat e vendimit të KM nr.379 datë 11.06.2014, pasi
ky vendim përcakton se ky detyrim është vetëm për operatorët ekonomikë pjesmarrës dhe jo
për subjkete të tjera që japin mjete apo pajisje me qera. Te dyja shoqëritë pjesmarrëse në
tender kanë paraqitur vërtetim të regullt nga OSHEE ashtu sikundër e kërkon ligji. Duke
qenë se kërkesa juaj nuk gjen asnjë mbështetje ligjore nuk mund të na skualifikoni për këtë
shkak.
Për sa i përket pretendimit tuaj se kontrata e lidhur me shoqërinë “Dodona” sh.p.k është
kontrata furnizimi dhe jo kontratë qeraje dhe për këtë arsye nuk plotëson kriterin ju
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kujtojmë se referuar DST ju nuk e keni kushtëzuar që ky kriter duhet të përmbushet vetëm
me kontratë qeraje. Po ti referohemi përcaktimit të DST ju shpreheni “Për mjetet e
siguruara me qera dokumenti që vërteton regjistrimin e tij duhet të shoqërohet me kontratën
përkatëse të qerasë/furnizimit e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës
objket i këtij prokurimi”, ju e keni lënë opsionale paraqitjen e kontratës së qerasë ose
furnizimit.Në këtë rast nuk mund të konsideroni si të pa përmbushur këtë kriter për faktin se
kontrata është kontratë furnizimi.
-

-

-

Për sa i përket terminalit të Cimentos autoriteti juaj kontraktor këtë kriter e ka vendosur në
shkelje të hapur me LPP dhe me zërat dhe natyrën e punimeve.Volumet e punimeve të
preventivit në total nuk ka më shumë se 90-100 m3 beton pra për këtë sasi betoni nqs do të
vendosnim një mesatare prej 300 kg cimento për 1 m3 beton do të na dilte sasia totale e
cimentos së përdorur =30 000 kg ose 30 ton cimento. Përse duhet një terminal i depozitimit
me kapacitet jo më pak se 2000 ton cimento duke qenë se një terminal të tillë në rrethin e
Sarandës e ka vetëm shoqëria e prodhimit të betonit “Dinamika” sh.p.k kjo është vendosur
si kriter që të favorizojë vetëm operatorin ekonomik që ka kontratë me këtë shoqëri.
Autoriteti kontraktor në kundërshtim me ligjin ka kualifikuar një shoqëri e cila në objektin e
veprimtarisë së saj nuk ka parashikuar kryerjen e punimeve në ujësjellësa. Kjo shoqëri nuk
ka zotësi juridike për ushtrimin e aktivitetit në ndërtimin e ujësjellsave në këto kushte
autoriteti kontraktor duhet ta skualifikojë këtë shoqëri të kualifikuar në kundështim me
ligjin.
Operatorët ekonomikë të kualifkuar nuk plotësojnë Kapaciteti teknik pika 2.3 a dhe b. Për
këtë gjë kërkojmë të procedohet në bazë të LPP.

II.5. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dorëzuar pranë KPP rezulton se më anë të
shkresës nr.374 datë 12.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit duke
vendosur mospranimin e ankesës.
II.6. Në datën 15.02.2016, pala ankimuese “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 24.02.2016 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 ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Oferta është paraqitur si bashkim operatorësh ekonomikë midis shoqërive
“Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k e cila sipas kontratës së bashkëpunimit është në raportin 60%
me 40% . Në zbatim të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregulave të prokurimit
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publik” neni 74 “Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë” pika 3, sejcili prej anëtarëve të këtij
bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale, dhe ato
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen e pjesmarrrjes në
punë të përcaktuaranë aktmarrveshje. Nga ana e shoqërisë Manes/S sh.p.k nuk është paraqitur
vërtetim nga Zyra e Financës dhe Zyra e Tatim Taksave të Bashkisë Finiq i cili vërteton mosqenien
e shoqërisë debitore ndaj kësaj bashkie e kërkuar në pikën 2.2/4 të kushteve të vecanta të
kualifikimit ku thuhet: Të mos figurojë (figurojnë në rastet e bashkimit të operatorëve) debitor në
institucionin e Bashkisë Finiq (Vërtetim nga Zyra e Financës dhe Tatim Taksave të Bashkisë Finiq
)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti
Ekonomik/Financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:


Vërtetim i leshuar nga Bashkia/Komuna,për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara
nga Njësitë vendore për vitin 2015,sipas legjislacionit në fuqi.



Të mos figurojë (-jnë nëe rast bashkimi OE) debitor nëinstitucionin e Bashkisë Finiq
(Vërtetim nga zyra e Financës dhe Tatim Taksave tëBashkisë Finiq)

III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, “Mane/S”
sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Ekstrakt të regjistrit tregëtar të shoqërisë “Mane/S” sh.p.k., nga ku rezulton se vende të
ushtrimit të aktivitetit janë “Vlorë, Sarand, Lagjia 2 P.46”
ii. Vërtetim nr. 37/15 datë 07.08.2015 lëshuar nga Bashkia Sarandë, Drejtoria e Taksave
Vendore, me anë të cilit vërtetohet se “Subjekti “Mane/S” sh.p.k. ka shlyer detyrimet fiskale
ndaj bashkisë Sarandë për vitet 2012,2013,2014,2015”
III.1.3. Në nenin 12, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të
ndryshuar parashikohet se “Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen, për qëllime fiskale,
pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm. 2. Ndryshimet në
vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare kryhen sipas dispozitave të
ligjit për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. “ taksapaguesi regjistron çdo vendndodhje të biznesit
pranë bashkisë ose komunës përkatëse. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se regjistrimi pranë
bashkisë përkatëse, në rastin konkret Bashkia Finiq, do të sillte rrjedhimisht lindjen e detyrimeve
mbi taksat vendore. Nga verifikimi i Ekstraktit tё Rregjistrit Tregtar pёr tё Dhёnat e Subjektit dhe
Ekstraktit Historik tё Rregjistrit Tregtar, tё Qendrёs Kombёtare tё Regjistrimit, nuk rezulton se
operatori ekonomik “Mane/S” sh.p.k tё ushtrojë aktivitet, apo të ketë ushtruar aktivitet pranë
autoritetit kontraktor Bashkia Finiq. Në interpretim teleologjik të nenit 12 të ligjit nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, lindja e marrëdhënieve juridike dhe detyrimore
njëherazi mes një subjekti juridik privat dhe njësive të qeverisjes vendore lind vetëm më në
momentin kur subjekti juridik ushtron veprimtari pranë territorit të njësisë administrative. Nga ky
moment juridik, rrjedh njëherazi dhe e drejta e njësisë administrative të vjeljes së taksave dhe
lëshimit të vërtetimit ndaj subjektit nëse ka shlyer të gjithë detyrimet. Sa më sipër, në rastin konkret,
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Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se referuar ekstraktit historik të regjistrit tregëtar të
anëtarit të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Mane/S” sh.p.k., rezulton se në asnjë
moment, ky i fundit nuk ka ushtruar aktivitet pranë territorit të bashkisë Finiq dhe njëherazi nuk i
lind e drejta e kërkimit të vërtetimit pranë këtij autoriteti. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se për vetë
pozitën e dhënë nga ligji, autoriteti kontraktor mund të kryejë verifikimet përkatëse në rast se
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedura prokurimi kanë ose jo detyrime financiare ndaj
autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Shoqëria Manes/S sh.p.k nuk ka paraqitur formularët e deklarimit të
pagesave për sigurimet shoqërore e shëndetësore për muajt Janar,Mars, Maj,Qershor,
Korrik,Gusht,Tetor,Nëntor të vitit 2014 dhe muaji Janar i vitit 2015 të kërkuara në pikën 2.3/5 të
kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet: Numri mesatari punonjësve të siguruar duhet të jetë jo
më pak se 70 punonjës për periudhën Janar –Dhjetor 2014 dhe Janar-Nëntor 2015. Për të vërtetuar
këtë duhet të paraqesë :1. Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për
periudhën e kërkuar.2. Listpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për të gjithë
periudhën e kërkuar më sipër dhe të jenë të konfirmuara nga Dega e Tatimeve ku është regjistruar
biznesi, shoqëruar këto dhe me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore e
shëndetësore TAP”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti
Ekonomik/Financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Numri mesatar i punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 70 punonjës për
periudhën Janar – Dhjetor 2014 dhe Janar –Nentor 2015.Për të vertetuar këtë,duhet të
paraqesë: 1. Vërtetimnga Sigurimet Shoqerore/ose Administrata Tatimore për periudhën e
kërkuar.2. Listpagesat sipas formes që kerkohet nga legjislacioni ëe fuqi për të gjithë
periudhën e kërkuar më siper dhe të jenë të konfirmuara nga Dega e Tatimeve ku është
regjistruar biznesi,shoqëruar këto dhe formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet
shoqërore e shëndetësore TAP.
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, “Mane/S”
sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Vërtetim Nr. 1692 Prot datë 29.05.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse) për periudhën janar-prill 2015;
ii. Vërtetim Nr. 1951Prot datë 02.07.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë për
shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën shkurt-maj 2015;
iii. Vërtetim Nr. 2067 Prot datë 20.07.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Mars-Qershor 2015;

11

iv. Vërtetim Nr. 2328 Prot datë 24.08.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Prill-Korrik2015;
v. Vërtetim Nr. 2708 Prot datë 28.09.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Maj-Gusht 2015;
vi. Vërtetim Nr. 3207 Prot datë 09.11.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Qershor-Shtator 2015;
vii. Vërtetim Nr. 3651 Prot datë 10.12.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Korrik-Tetor 2015;
viii. Vërtetim Nr. 3837 Prot datë 28.12.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Sarandë për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore (
numrin e kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Gusht-Nëntor 2015;
ix. Vërtetim Nr. 1049 Prot datë 18.04.2014 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Janar-Mars 2014;
x. Vërtetim Nr. 2250 Prot datë 29.08.2014 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Prill-Korrik 2014;
xi. Vërtetim Nr. 2845 Prot datë 20.10.2014 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Qershor-Shtator 2014;
xii. Vërtetim Nr. 323 Prot datë 02.12.2014 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë për
shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Korrik-Tetor 2014;
xiii. Vërtetim Nr. 43 Prot datë 07.01.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Gusht-Nëntor 2014;
xiv. Vërtetim Nr. 825 Prot datë 10.03.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë
për shlyerjen e kontributeteve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ( numrin e
kontribuesve dhe pagesat përkatëse); për periudhën Tetor-Dhjetor 2014;
xv. Listëpagesat për periudhën e kërkuar ( Janar 2014-Nëntor 2015)
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete
të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
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III.2.4. Në nenin 53 pika 4 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban
devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe
kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të
korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.”
Në nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.2.5. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike,
financiare dhe 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 varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kërkesat e veçanta për kualifikim.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të kriterit të mësipër, qëllimi i autoritetit
kontraktor është vërtetimi se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dhe/ose anëtarët e bashkimit të
operatorëve ekonomikë, në përputhje me nenin 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar disponojnë stafin e nevojshëm ( fuqinë
punëtore) në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor në funksion të realizimit me sukses të
kontratës. Me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë ka vërtetuar
se disponon fuqinë mesatare punëtore për periudhën e kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor.
Akoma më tej, K.P.P. gjykon se në rast se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
nuk do të kishte shlyer detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi ( ex facto) nuk do të ishin
lëshuar nga ana administratës tatimore vërtetimet përkatëse se subjekti ka shlyer detyrimet që
rrjedhin nga marrëdhëniet e punës, si edhe vërtetimet përkatëse që subjekti nuk ka detyrime
tatimore të pashlyera ( oritur ius).
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Në drejtuesit teknikë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ka vetëm një
inxhinier ndërtimi i cili është drejtues teknik i shoqërisë Manes/S sh.p.k , ndërkohë që në pikën 2.3/6
të kushteve të vecanta për kualifikim ku thuhet: “Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë
drejtues teknik të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë,CV dhe të figurojë
në listpagesa (për gjashtë muajt e fundit) konkretisht Inxhinier Ndërtimi 2(dy), Inxhinier Mekanik
1(një), Inxhinier Topagraf 1(një), Inxhinier Mjedisi 1(një), Inxhinier Gjeolog 1 (një), Inxhinier
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Hidroteknik 1 (një)” është kërkuar që të kenë dy drejtues teknik Inxhinier Ndërtimi., Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Operatoret Ekonomik pjesmares duhet të kenë drejtues teknik të punesuar,të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme,diplome,CV dhe te figurojnë në listpagesa (për gjashtëmuajt e
fundit), konkretisht: Inxhinier Ndërtimi 2 (dy); Inxhinier Mekanik 1 (nje); Inxhinier
Topograf 1 (një); Inxhinier Mjedisi 1 (nje); Inxhinier Gjeolog 1 (një); Inxhinier Hidroteknik
1 (një).
III.3.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, “Mane/S”
sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Licencë Nr. NZ 0440/17 e Shoqërisë e “Mane/S” sh.p.k.
ii. Licencë Nr. NZ 1847/13 dt.18.02.2013 e Shoqërisë “Arti” sh.p.k.
iii. Diplomë Nr.2698 dt.13.07.2004 lëshuar nga Universiteti Politeknik Tiranë, për Ing. B.M
diplomuar si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë operatorit ekonomik “Mane/S”, sh.p.k.
iv. Diplomë Nr.5190-A dt.30.06.1965 lëshuar nga Universiteti Politeknik Tiranë, për Ing. M.P
diplomuar si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë operatorit ekonomik “Arti”, sh.p.k.
v. Licencë Nr. MK 005/2 Ing. M.M, si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë operatorit ekonomik
“Mane/S”, sh.p.k.
Në nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.3.3. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike,
financiare dhe 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 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.
III.3.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit disponon në stafin e tij inxhinier ndërtimi, në
përputhje me nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
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prokurimit publik” të ndryshuar. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se në tërësi dhe veçmas bashkimi i
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi plotëson kriteret e
veçanta të kualifikimit të vendosur nga autoriteti kontraktor në drejtim të stafit teknik, inxhinier
ndërtimi.
III.3.5. Akoma më tej, K.P.P. gjykon se në kreun IV ”Drejtuesi teknik i shoqërisë dhe
papajtueshmëria me këtë detyrë”, pika 1 gërma ”b”, të VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin
e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, parashikohet
se: ”Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën
personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe
vlerësimit të komisionit për dokumentacionin e paraqitur.” Ndërkohë në kreun V ”Mënyra e
Klasifikimit të Shoqërive” parashikohet se: ”1. Klasifikimi i shoqërive: a) Shoqëria vendoset
paraprakisht në nivelin (klasën) e pasqyruar në lidhjen nr.4, ku përfshihet vlera e punimeve të
kryera gjatë 4 viteve të fundit për kategorinë që klasifikohet. Shoqëria qëndron në të njëjtin nivel
klasifikimi apo zbret në një më të ulët në varësi të pikëve që përfiton nga përvoja e drejtuesit teknik
të shoqërisë për kategorinë që klasifikohet dhe pikët nga kapaciteti financiar nëpërmjet bilanceve,
të llogaritura si në vijim. I. Llogaritja e pikëve për përvojën e drejtuesit teknik, (vlerësimi maksimal
20 pikë) për çdo kategori kryhet nga komisioni mbështetur në:- Vitet e punës mbas diplomimit në
degën universitare me 1 pikë për çdo 5 vjet përvojë (nga viti i diplomimit deri në atë të aplikimit)
dhe jo më shumë se 5 pikë gjithsej.- Punët e kryera në zbatim të objekteve ndërtimore, të cilat
vlerësohen nga komisioni (jo më shumë se 15 pikë).Kur e njëjta shoqëri ka më shumë se 1 drejtues
teknik për të njëjtin kategori punimesh për efekt të kategorizimit vlen pikësimi i drejtuesit teknik me
pikësimin më të madh :Shembull: Kur drejtuesi teknik me eksperiencën më të madhe për atë
kategori ka 14 vjet që është diplomuar, ai merr 2.8 pikë dhe i shtohen pikët (nga 1 deri 15) që
komisioni vlerëson për eksperiencën e tij, bazuar në punët që ka kryer.II. Llogaritja e pikëve për
kapacitetin financiar kryhet bazuar në bilancet "pozitive" (kur shoqëria ka rezultuar me fitim).
Pikët llogariten si mesatare e pikëve për 4 vitet e fundit, ku për secilin vit "pozitiv" përfitohen 20
pikë (vlerësimi maksimal 20 pikë).” Në lidhjen Nr. 5 të VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin
e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, në të cilën
parashikohet arsimimi përkatës (kualifikimi) i stafit teknik të shoqërive në përputhje me kategorinë
e licencës, rezulton se për pikat e kategorisë N.P.1. Punime Gërmimi në tokë; dhe N.P.4. ”Rrugë
autostrada, mbikalime hekurudha,tramvai, metro, pista aeroportuale”, kërkohet dorëzimi i
kontratës së punëve me inxhinier të diplomuar me titull diplome ”Inxhinier Ndërtimi”.
III.3.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. për plotësimin e kriterit e
kualifikimit, anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë kanë dorëzuar kontratat e punëve dhe
dëshmi të kualifikimeve përkatëse si më poshtë vijon: Diplomë Nr.2698 dt.13.07.2004 lëshuar nga
Universiteti Politeknik Tiranë, për Ing. B.M diplomuar si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë
operatorit ekonomik “Mane/S”, sh.p.k.Diplomë Nr.5190-A dt.30.06.1965 lëshuar nga Universiteti
Politeknik Tiranë, për Ing. M.P diplomuar si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë operatorit
ekonomik “Arti”, sh.p.k. Licencë Nr. MK 005/2 Ing. M.M, si inxhinier ndërtimi, punësuar pranë
operatorit ekonomik “Mane/S”, sh.p.k.Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
inxhinierët e mësipërm figurojnë si Drejtues Teknikë në licencat përkatëse të anëtarëve të bashkimit
të operatorëve ekonomikë ankimues. Referuar aktit normativ në zbatim të ligjit nr.8402, datë
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10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, VKM Nr.42,
datë 16.1.2008 “Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave
profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari
ndërtimi”, K.P.P. gjykon se klasifikimi në kategorinë përkatëse sipas klasave ( nga A-në G) në
licencat e shoqërive dhe në zbatim të parashikimeve ligjore të mësipërme vjen si një kombinim i
disa elementësh kumulative ( kombinim i kapacitetit teknik, ligjor dhe ekonomik i shoqërive), ku
një prej të cilave është edhe kualifikimi përkatës i stafit teknik të shoqërisë. Sa më sipër, K.P.P.
konstaton se anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Mane/S” sh.p.k. dhe ”Arti” sh.p.k.
disponojnë kategori të licencës nga N.P. 1 deri në N.P.4 sipas klasave të ndryshme, kategori të cilat
referuar VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e
dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që
ushtrojnë veprimtari ndërtimi” lidhen drejtpërdrjetë me disponimin e stafit teknik, me titull
”Inxhinier Ndërtimi”. Sa më sipër K.P.P. gjykon se në rast se inxhinierët e propozuar nga shoqëritë
e mësipërme si pjesë e stafit teknik të shoqërive nuk do të dispononin kualifikimin përkatës për
profilin inxhinier ndërtimi ( ec-facto) atëherë njëherazi shoqëritë nuk do të dispononin kategoritë
përkatëse në Licencat e tyre që lidhen në mënyrë të drejtëprdrejtë me kualifikimin e inxhinierëve
sipas profilit inxhiner ndertimi. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një ndër
parimet kryesore të së drejtës është ai se prej faktit rrjedh e drejta . Pra në rastin konkret në rast se
inxhinierët nuk do të gëzonin kualifikimin përkatës shoqëritë në asnjë rast nuk do të dispononin
kategoritë përkatëse në licencat e tyre.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuesë qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Sa i përket punonjësve të paisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik,
lëshuar nga IQT-ja janë paraqitur 19 dëshmi kualifikimi të punonjësve të shoqërisë Arti sh.p.k
ndërkohë që nga shoqëria Manes/S nuk është paraqitur asnjë dëshmi për punonjësit e saj kërkesë
kjo sipas pikës 2.3/7 të kushteve të vecanta të kualifikimit ku thuhet se: Operatorët ekonomikë
pjesmarrës duhet të kenë në stafin e punonjësve të pasqyruar në listpagesa (për gjashtë muajt e
fundit) të paktën 30 punonjës të paisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga IQT ku nga
këta të jenë të paktën 2 punonjës saldator me kualifikimet teknike nga IQT, 2 punonjës hidraulik me
kualifikimet teknike nga IQT, 2punonjës mirëmbajtje me kualifikimet teknike nga IQT.., Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Operatoret Ekonomik pjesmares duhet të ketë në stafin e punonjesve të pasqyruar në
listpages (për gjashte muajt e fundit) të paktën 30 (tridhjete) punonjës të paisur me deshmi
kualifikimi të sigurimit teknik nga IQT, ku nga këta të jenë të paktën 2 (dy) punonjes
(saldator), me kualifikimet teknike nga IQT; 2 (dy) punonjës (hidraulik), me kualifikimet
teknike nga IQT; 2 (dy) punonjes (mirembajtje), me kualifikimet teknike nga IQTIII.
III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, “Mane/S”
sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
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i. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.L, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
ii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. N.M, profesion Ing.Mekanik,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
iii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. Gj.K, profesion Ing.Elektrik,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
iv. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. I.N., profesion ing.Gjeolog,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
v. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.L, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
vi. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.L, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
vii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. Sh.S, profesion Elektricist,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
viii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.Gj, profesion
Elektricist, për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
ix. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për zj. A.M, profesion Ing.Mjedisi,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
x. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.R, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xi. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. Ll.B, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. U.K, profesion Ing.Ndërtimi,
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xiii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.A, profesion
Ing.Gjeodet, për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xiv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. Z.M, profesion
Ing.Hidroteknik, për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xv. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.M, profesion Ing.Ndërtimi
për shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xvi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. S.Ç, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. B.M, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xviii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për zj. R.Ç, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xix.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. B.F, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xx. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. E.U, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për zj. M.B, profesion Punëtore, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.H, profesion Manovrator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxiii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. S.A, profesion Manovrator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
17

xxiv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. E.L, profesion Hidraulik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. M.Q, profesion Manovrator, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xxvi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. Sh.Gj, profesion Saldator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. B.E, profesion Saldator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxviii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. K.Gj, profesion Saldator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxix.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. M.L, profesion specialist ndërtimi, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xxx.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. B.Xh, profesion Mekanik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. E.XH, profesion Mekanik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. H.S, profesion Ndërtues, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxiii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.S, profesion Punëtor, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxiv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për zj. V.Ç, profesion Punëtore, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. P.R profesion Teknik ndërtimi, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xxxvi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për zj. A.K, profesion Punëtore, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. V.V, profesion Punëtore, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxviii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. M.Gj, profesion Punëtor, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xxxix.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. E.Ç, profesion Punëtor, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xl. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. J.L, profesion Specialist Ndërtimi, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xli. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. M.F, profesion Punëtor, për shoqërinë ”Mane/S”
sh.p.k.
xlii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.L, profesion Specialist Ndërtimi, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xliii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.L, profesion Specialist Ndërtimi, për
shoqërinë ”Mane/S” sh.p.k.
xliv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. M.H, profesion Hidraulik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xlv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. J.L, profesion Hidraulik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xlvi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.H, profesion Hidraulik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
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xlvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. E.L, profesion Hidraulik, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xlviii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. K.V, profesion Manovrator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
xlix.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. J.V, profesion Manovrator, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
l. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga IQT për z. A.F, profesion Elektricist, për shoqërinë
”Mane/S” sh.p.k.
li. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.A, profesion Manovrator,
për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.S, profesion Manovrator,
për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
liii. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.K, profesion Manovrator,
për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
liv. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. S.Dh, profesion Manovrator,
për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lv. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. J.K, profesion Saldator, për
shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lvi. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. G.I, profesion Elektricist, për
shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. I.P, profesion
Manovrator, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lviii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. E.A, profesion
Elektricist, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lix. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.N, profesion Hidraulik, për
shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lx. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.B, profesion Hidraulik, për
shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxi. Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.X, profesion Elektricist për
shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.P, profesion
Ing.Gjeolog, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxiii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.P, profesion Ing.
Hidroteknik, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxiv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. L.X, profesion Ing.
Ndërtimi, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxv.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.S, profesion Ing.
Miniere, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxvi.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. I.Dh, profesion Teknik
Ndërtimi, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxvii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. A.B, profesion Teknik
Ndërtimi, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxviii.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. M.X, profesion Teknik
Ndërtimi, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
lxix.
Dëshmi kualifikimi lëshuar nga Trup Certifikues TPCE për z. K.Ç, profesion Teknik
Ndërtimi, për shoqërinë ”Arti” sh.p.k.
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III.4.3. Në nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të
përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në
dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të
përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo
furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.4.5. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike,
financiare dhe 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 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.
III.4.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit disponon në stafin e tij punonjës të kualifikuar
sipas specialisteteve të ndryshme, në përputhje me nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se në
tërësi dhe veçmas bashkimi i operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt
ankimi plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të vendosur nga autoriteti kontraktor në drejtim të
stafit teknik, punonjës të kualifikuar sipas specialiteteve të ndryshme madje duke tejkaluar disa herë
kërkesën e autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuesë qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Lidhur me mjetet e pajisjet e kërkuara nga i gjithë bashkimi i operatorëve
ekonomikë i marrë së bashku kërkesë kjo në përputhje me pikën 2.3/9 të kushteve të vecanta për
kualifikim vërhen këto mangësi: Autoboti i ujit me targë AA297HO (kontratë qeramarrje e Manes/S
sh.p.k nga Vlashi Petrol”, i mungon pasaporta si dhe leja e transportit e lëshuar nga bashkia osa
komuna . Rimorkiatorit ADR541 i mungon leja e transportit . Rimorkiatori i paraqitur nga Arti
sh.p.k nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti,kolaudim, siguracion) vetëm një faturë
zhdoganimi. Eskavatori me goma nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti, kolaudim,
siguracion) ka vetëm faturë tatimore blerje”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik”
përcaktohet se:
Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund të vihen në dispozicion
operatorit ekonomik që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca 9)Kamiona (kapaciteti total
mbajtës minimumi 15 ton)-,minimumi 5 copë; Autobetoniere 2 copë; Autobot Uji 1 copë; Rimorkio
për lëvizjen e mjeteve -2 copë, pompë betoni-2 copë; motogjeneratorë 2 copë; Eskavator me goma 1
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copë; Vibrator 3 copë; pompë uji 2 copë; armatura druri 120 m2; vibrator thellësie për betonim
strukturash, 1 copë; pajisje për hekurthyes 1 copë. Për mjetet që shënohen në rregjistra publikë
duhet të paraqiten dokumenta teknike (leje qarkullimi, certifikatën e kotrollit teknik, siguracionin e
mjetit, lejen e transportit lëshuar nga komuna ose bashkia të vlefshme). Për Autobotin përvec
dokumentave të përmendura më sipër të paraqitet edhe pasaportë Autoboti. Për mjetet e siguruara
me qera dokumenti që vërteton rregjistrimin e tij duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse të
qerasë/furnizimit e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
III.5.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtoj kriteri
operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

Shtojca 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve”, Shoqëria “Arti” sh.p.k.
Shtojca 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve”, Shoqëria “Mane/S” sh.p.k.
Kontratë Qeraje Nr. 976 rep datë 176/2 Kol lidhur ndërmjet Shoqërisë “Vlashi Petrol”
sh.p.k në cilësinë e qeradhënësit dhe Shoqëria “Mane/S” sh.p.k në cilësinë e qeramarrëses
me objekt dhenie me qera të mjetit Mercedez Benz me targa AA297HO lloji ATV,
shoqëruar me Leje qarkullimi të mjetit,Çertifikatë Nr.02 datë 26.02.2014 Për transport
Mallrash të rrezikshme brenda vendit, Çertifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore,
policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj
palëve të treta)
Leje Qarkullimi për mjetin ADR541 në pronësi të Manes/S ,Certifikata e Pronësisë së Mjetit
Rrugor, Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike, Faturë për
pagesën e taksave te mjeteve.
Vërtetim Zhdoganimi “Arti” sh.p.k për automjetin tip Rimorkio për subjektin “Arti” sh.p.k
Mandat Arkëtimi
Foto e Rimorkios

III.5.3. Në nenin 26 “Kontratat për punë publike” , pika 8 gërma “c” të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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.5.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve 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 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.
III.5.5. Lidhur me skualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues me
pretendimin se “Lidhur me mjetet e pajisjet e kërkuara nga i gjithë bashkimi i operatorëve
ekonomikë i marrë së bashku kërkesë kjo në përputhje me pikën 2.3/9 të kushteve të vecanta për
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kualifikim vërhen këto mangësi: Autoboti i ujit me targë AA297HO (kontratë qeramarrje e Manes/S
sh.p.k nga Vlashi Petrol”, i mungon pasaporta si dhe leja e transportit e lëshuar nga bashkia osa
komuna .”, Komisioni i i Prokurimit Publik konstaton se për mjetin tip autobot uji është paraqitur
kontrata Qeraje Nr. 976 rep datë 176/2 Kol lidhur ndërmjet Shoqërisë “Vlashi Petrol” sh.p.k në
cilësinë e qeradhënësit dhe Shoqëria “Mane/S” sh.p.k në cilësinë e qeramarrëses me objekt dhenie
me qera të mjetit Mercedez Benz me targa AA297HO lloji ATV, shoqëruar me Leje qarkullimi të
mjetit,Çertifikatë Nr.02 datë 26.02.2014 Për transport Mallrash të rrezikshme brenda vendit,
Çertifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta). Në nenin 54 të ligjit nr.8308 datë
18.03.1998 “Për transporter rrugore”, të ndryshuar, parashikohet se a) Mallrat e rrezikshme janë
lëndë a sende që për vetitë e tyre (helmim, shpërthim, vetëndezje, avullim, infeksionim dhe
radioaktivitet) paraqesin gjatë transportimit rrezik për sigurimin e njerëzve dhe të mjedisit. b)
Klasifikimi dhe emërtimi i mallrave të rrezikshme përcaktohet në aktet të Këshillit të Ministrave. c)
Është i ndaluar transportimi i mallrave të rrezikshme pa leje të lëshuar nga ministri ose organet e
autorizuara prej tij. Përjashtohen nga lejet transporti i mallrave të rrezikshme me mjete të Forcave
të Armatosura gjatë përmbushjes së detyrave të tyre. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar
në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, K.P.P. konstaton se automjeti për transpor të veçantë AA
297 HO shfaq nivelin më të lartë të sigurisë, duke u certifikuar njëherazi për transport mallrash të
rrezishme brenda vendit. Në interpretim të dispozitës së sipërcituar, K.P.P. gjykon se certifikimi i
mësipërm i mjeteve, si të afta për transport mallrash të rrezikshme nuk lëshohet nga bashkia dhe
komuna, por nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale
Sarandë. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se mjeti i mësipërm, i propozuar si i disponueshëm nga anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë, përmbush kriterin në drejtim të certifikimit për transport të
mallrash brenda vendit, akomë më tej edhe për mallra të rrezikshme në kuptim të Ligjit
nr.8308/1998 si edhe njëherazi për kryerjen e synimit të parashikuar nga autoriteti kontraktor (
transport uji). Në lidhje me pretendimin se autoboti i mësipërm nuk është paraqitur pashaporta e
mjetit, K.P.P. konstaton se për mjetin e mësipërm është dorëzuar Leje qarkullimi të
mjetit,Çertifikatë Nr.02 datë 26.02.2014 Për transport Mallrash të rrezikshme brenda vendit,
Çertifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta), në përmbushje me kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor si edhe të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në fuqi që
rregullon transporter rrugore.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.5.6. Lidhur me pretendimin për skualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
ankimues me pretendimin se Rimorkiatorit ADR541 i mungon leja e transportit . Rimorkiatori i
paraqitur nga Arti sh.p.k nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti,kolaudim, siguracion)
vetëm një faturë zhdoganimi. Nga verifikimet e kryera në S.P.E. rezulton se në përmbushje të
kritereve të veçanta të kualifikimit, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues kanë dorëzuar Leje
Qarkullimi për mjetin ADR541 në pronësi të Manes/S ,Certifikata e Pronësisë së Mjetit Rrugor,
Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike, Faturë për pagesën e taksave
te mjeteve. Vërtetim Zhdoganimi “Arti” sh.p.k për automjetin tip Rimorkio për subjektin “Arti”
sh.p.k Mandat Arkëtimi; Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit se për mjetin tip rimorkio të
regjistruar në regjistrat publikë ADR541 në pronësi të “Manes/S” sh.p.k. nuk është dorëzuar leja e
tansportit,K.P.P. konstaton se në nenin 13 të Udhëzimit Nr.15 datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe
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procedurat e lëshimit të licencave autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në
transportin rrugor”, parashikohet se “ Kompleks mjetesh: kombinim i dy mjeteve rrugore për
transport mallrash, prej të cilëve njeri është mjet motorik dhe tjetri rimorkio ose gjysëmrimorkio.
Për efekt të pajisjes me leje transporti bilaterale, kompleksi i automjeteve konsiderohet një i
vetëm” Sa më sipër, K.P.P. gjykon se rimorkio e paraqitur si e disponueshme si një mjet i
regjistruar në regjistrat publikë, kryen funksionin e saj vetëm e kombinuar me mjetin tërheqës (
kokë-tërheqëse; kamion, apo mjet tjetër motorik) dhe në zbatim të ligjit nr. 18.03.1998 “Për
transporter rrugore”, të ndryshuar, si edhe të Udhëzimit Nr.15 datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe
procedurat e lëshimit të licencave autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në
transportin rrugor” do të konsiderohet kompleks mjetesh, dhe paisja me leje transporti lëshuar nga
bashkia komuna, i referohet vetëm një mjeti (mjetit tërheqës) i cili i bashkuar me rimorkion shfaqen
si kompleks mjetesh: kombinim i dy mjeteve rrugore për transport mallrash, për efekt të pajisjes me
leje transporti bilaterale, kompleksi i automjeteve konsiderohet një i vetëm. Gjithashtu, K.P.P.
konstaton se bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues kanë dorëzuar mjetin tip rimorkiator
Vërtetim Zhdoganimi “Arti” sh.p.k për automjetin tip Rimorkio për subjektin “Arti” sh.p.k;Mandat
Arkëtimi. K.P.P. konstaton se mjeti i mësipërm nuk është regjistruar në regjsitrat publikë e për
rrjedhojë shërbën si mjet tip kantieri, për të cilin referuar legjislacionit në fuqi dhe kërkesave të
autoritetit kontraktor nuk shfaqet nevoja e paisjes me leje qarkullimi ( regjistrim në regjistrat
publikë) e njëherazi për paisjen e tij me certifikatë (leje) transporti lëshuar nga bashkia komuna.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.5.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë ankimues për skualifikimin e ofertës me me
pretendimin se Eskavatori me goma nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti, kolaudim,
siguracion) ka vetëm faturë tatimore blerje.
Nga verifikimet e kryera në S.P.E. rezulton se në përmbushje të kritereve të veçanta të kualifikimit,
bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues kanë dorëzuar:
i. Kontratë qiraje nr.2643 rep dhe nr.928 kol datë 27.09.2014 me anë të së cilës i jepet me qira
subjektet “Mane/S” sh.p.k. mjeti tip eskavator me goma MH6F, shoqëruar me akt pronësie (
vërtetim zhdoganimi)
ii. Faturë tatimore nr.16 datë 29.12.2009, me anë të së cilës vërtetohet se subjekti “Arti” sh.p.k.
disponon në pronësi eskavator me goma, me platformë rrotulluese Zepelin ZN15.

III.5.8. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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”.
III.5.9. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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...”.
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III.5.10. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike,
financiare dhe 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa për paraqitjen e mjeteve ka
si synim kryesor paraqitjen e një panorame të qartë të operatorit ekonomik pjesëmarrës kundrejt
autoritetit kontraktor, lidhur me kryerjen me sukses të shërbimeve. 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.
III.5.11. Për plotësimin e kritereve të mësipërme, anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë
kanë dorëzuar në S.P.E. për mjetet ekskavator me gomë, mjete kantieri, për të cilin nuk parashikohet
nga Kodi Rrugor detyrimi për paisje me leje qarkullimi dhe dokumentacionin tjetër shoqërues. Sa
më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rasin e shqyrtimit administrative në fjalë,
operatori ekonomik ankimues ka plotësuar kërkesën e autoritetit kontraktor në drejtim të
disponueshmërisë së makinerive tip eksavator me goma, në zbatim të kriteve të veçanta të
kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi ku është kërkuar se “Për mjetet që nuk
shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre” në
përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Lidhur me linjën e prodhimit të betonit të kërkuar në pikën 2.3/10 në
kërkesat e vecanta për kualifikim janë paraqitur dokumenta për dy linja njëra në pronësi të
shoqërisë Arti sh.p.k së cilës i mungon leja e ndërtimit dhe ka autorizim mjedisor, lejë nga QKL
kodi III.1.B dhe jo III.1.A të kërkuar në DT.Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur kontratë qeraje
me shoqërinë Dauti –S sh.p.k të cilës i mungojnë leja e ndërtimit dhe vërtetim nga OSHEE.
”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti
Ekonomik/Financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Linjë prodhim betoni në pronësi ose me qera shoqëruar me Lejen e Ndërtimit dhe autorizim
Mjedisor për aktivitetin;Impiant prodhim betoni (QKL Kodi III.I.A), si dhe vërtetim nga
OSHE që ka likuiduar faturat e maturuara të energjisë.Vendodhja e linjës të jetë jo më larg
se 50 km nga objekti.
III.6.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, “Mane/S”
sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Faturë Doganore datë 09.03.2004, për disponimin e linjës së prodhimit të betonit.
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ii. Leje Mjedisore PN-1524-12-2015, kodi III.1.B lëshuar për shoqërinë “Arti” sh.p.k. për
kryerjen e aktivitetit “Përzierje e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe, por
jo në sheshin e ndërtimit përfshirë amballazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullim i
betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos.”
iii. Kontratë qeraje nr.2964 rep dhe nr.269/1kol datë 06.06.2014 me anë të së cilës vërtetohet se
shoqëria “Mane/S” sh.p.k. disponon me qera, linjë prodhimi betoni, shoqëruar me leje
mjedisore PN-2405-10-2011 kodi III.1.A. për prodhim betoni.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete
të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
Në nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.6.5. Lidhur me pretendimine autoritetit kontraktor se Leje Mjedisore PN-1524-12-2015, kodi
III.1.B lëshuar për shoqërinë “Arti” sh.p.k. për kryerjen e aktivitetit “Përzierje e çimentos ose
përdorimi i çimentos në masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit përfshirë amballazhimin dhe
përzierjen e çimentos, grumbullim i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të
tjera të çimentos.” është e kategorisë III.1.B dhe jo III.1.A, referuar kritereve të veçanta të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, K.P.P. konstaton se: Në fushën III,
Kategoria III.1. të VKM nr.538 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo
nëpërmjet Qendrës Ndërkombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të
përmbashkëta”, parashikohet se: “ Lejet mjedisore të përcaktuara në 34 pika 5 e ligjit nr.8934, datë
5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar bëjnë pjesë në kategorinë III.1 të shtojcës së ligjit
nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”11[11].
2. Lejet e ndikimit në mjedis ndahen në tre nënkategori si vijon
:a) “Leje e thjeshte mjedisore” me kodin III.1.A;
b) “leje mjedisore” me kodin III.1.B;
c) “leje e integruar mjedisore” me kodin III.1.C.
3. Emërtimi në pikën 2.a zëvendëson emertime “autorizim mjedisor” dhe “pëlqim
mjedisor” që përdoren para fillimit të zbatimt të këtij vendimi sipas pikës 7 më poshtë. 4. Leja e
nënkategorive A, B, C, trajtohen sipas grupit III. Dokumentet provuese e shoqëruese që dorëzohen
nga kërkuesi, kuptimi i llojit të veprimtarive dhe i ndikimit të tyre në mjedis, institucioni tjetër,
procedura e shqyrtimit të kërkesë prej tij dhe afatet për t’iu përgjigjur QKL-së për një kërkesë që ka
kaluar fazën e parë nga QKL, për nënkategoritë A, B, C janë ato respektivet e përcaktuara nga ligji
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nr.8934, datë 5.9.2002 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, dhe aktet nën/ligjore në zbatim të
tij”.
III.6.6. K.P.P. gjykon se referuar parashikimeve ligjore të aktit normativ në zbatim të ligjit VKM
nr.538 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Ndërkombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përmbashkëta”, paisja e një
instalimi me leje mjedisore të kategorisë III.1.B përfshin një kategorisë më të lartë lincencimi se
kategoria III.1.A. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori
ekonomik ankimues disponon leje mjedisore” me kodin III.1.B; e ndryshme dhe e një kategorie më
të lartë se “Leje e thjeshte mjedisore” me kodin III.1.A; të kërkuar nga autoriteti kontraktor duke
përmbushur kriterin e vendosur në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.6.7. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur
kontratë qeraje me shoqërinë Dauti –S sh.p.k të cilës i mungojnë leja e ndërtimit dhe vërtetim nga
OSHEE. K.P.P. konstaton se shoqëria “Dauti-S” sh.p.k. Kontratë qeraje nr.2964 rep dhe nr.269/1kol
datë 06.06.2014 me anë të së cilës vërtetohet se shoqëria “Mane/S” sh.p.k. disponon me qera, linjë
prodhimi betoni, shoqëruar me leje mjedisore PN-2405-10-2011 kodi III.1.A. për prodhim betoni. .
K.P.P. gjykon se referuar parashikimeve ligjore të aktit normativ në zbatim të ligjit VKM nr.538
datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Ndërkombëtare të
Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përmbashkëta”, lëshimi i certifikatës së
mësiëprme, i nënshtrohet plotësimit të një parakushti si një kusht sine qun non, vërtetimi i
disponueshmërisë së ndërtimit ( përfshirë dokumentacionin bashkëngjitur lejen e ndërtimit) të
instalacionit. Gjithashtu, referuar dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. rezulton se ëshë dorëzuar
edhe Leje Ndërtimi miratuar nga KRRT, Qarku Vlorë. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se ex facto,
shoqëria në fjalë disponon aktin e pronësisë dhe dokumentacionin shoqërues të prodhimit të linjës
së prodhimit të betonit, (oritur ius) i lind e drejta e paisjes me leje mjedisore. Në lidhje me
pretendimin se për shoqërinë “Dauti-S” sh.p.k. nuk është dorëzuar vërtetim për shlyerjen e
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, K.P.P. gjykon se në nenin 26, pika 7 gërma “c” të
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar
parashikohet se “ Për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dheekonomike,
autoriteti kontraktor kërkon:c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të
energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në
gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5
(pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.” Sa më sipë, K.P.P. gjykon
se kërkesa e mësipërme lidhet strictu sensu për t’u plotësuar vetëm nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurë prokurimi, ndërkohë që shoqëria “Dauti-S” sh.p.k. nuk shfaqet në cilësinë
e operatorit ekonomik pjesëmarrës.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
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III.7. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Sa i përket Linjës së Prodhimit të Inerteve është paraqitur një linjë në
pronësi të shoqërisë Arti shpk shoqëruar me një vendim shesh ndërtimi i cili nuk përputhet me
sheshin e ndërtimit të kësaj linje sipas planvendosjes dhe gjithashtu i mungon dhe leja e ndërtimit.
Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur një kontratë qeraje me shoqërinë Dauti-S sh.p.k të cilës i
mungon vendim dhënie shesh ndërtimi dhe vërtetim nga OSHEE, ndërsa lidhur me kontratën me
shoqërinë Dodona shpk ka paraqitur kontratë furnizimi dhe jo kontratë qeraje.”dhe se Karier per
nxjerjen e gurit qerqeror ose lumor ne pronesi ose me qera shoqeruar me : Leje Minerare (leja e
shfrytezimit); Rinovim i lejes se shfrytezimit (per periudhen 2015 – 2016); Leje Mjedisore per
karriere guri gelqeror ose lumor (QKL Kodi III.I/B). Vendodhja e karieres te jete jo me larg se 50
km nga objekti, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti
Ekonomik/Financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Linjë prodhimi inertesh në pronesi ose me qera shoqëruar : Vendimi për dhënie të sheshit të
ndertimit; Leja e Ndërtimit; Leja Mjedisore për Aktivitete; Linjë fraksionimi përpunim inerte
(QKL Kodi III.I.B), si dhe vërtetim nga OSHE që ka likuiduar faturat e maturuara të
energjise. Vendodhja e linjës të jetë jo më larg se 50 km nga objekti.
ii. Karier për nxjerjen e gurit qërqeror ose lumor në pronesi ose me qera shoqëruar me : Leje
Minerare (leja e shfrytezimit); Rinovim i lejes së shfrytezimit (për periudhën 2015 – 2016);
Leje Mjedisore për karriere guri gelqeror ose lumor (QKL Kodi III.I/B). Vendodhja e
karieres të jetë jo më larg se 50 km nga objekti
III.7.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
i. Akt miratimi Nr.662/1 datë 23.08.2012 lëshuar për subjektin “Arti” sh.p.k., për miratimin e
lejes për përpunimin e gurit gëlqeror, shoqëruar me Licencë nga QKL PN-0270-06-2015
“Për prodhimin e produkteve abrazive dhe mineraleve të tjera jometalike”, si edhe me leje
ndërtimi nr.2 datë 11 datë 27.11.1995.
ii. Kontratë Qiraje Nr.274 Rep dhe Nr.44/1 Kol datë 20/01/2016, me anë të së cilës shoqëria
“Dauti-S” lëshon me qera shoqërisë “Mane/S” sh.p.k. linjë prodhimi inertesh, shoqëruar më
leje ndërtimi për instalacionin.
iii. Kontratë Furnizimi Nr.2071 Rep dhe Nr.989/2 kol datë 12.12.2015 me anë të cilës shoqëria
“Dodona” sh.p.k. merr përsipër furnizimin e shoqërisë “Mane/S” sh.p.k. me “materiale
inerte, betoni, gurë, për çdo ndërtim”, shoqëruar me leje mjedisore QKL dhe fatura
doganore për vërtetimin e aktit të pronësisë.
III.7.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete
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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;
Në nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”
III.7.4. K.P.P gjykon se për përmbushjen e kriterit të sipërcituar, anëtari i bashkimit të operatorëve
ekonomik “Arti” sh.p.k. ka dorëzuar dokumentacion në përputhje me kërkesat e autoritetit
kontraktor. K.P.P. gjykon se referuar parashikimeve ligjore të aktit normativ në zbatim të ligjit
VKM nr.538 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Ndërkombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përmbashkëta”, lëshimi i
certifikatës së mësiëprme, i nënshtrohet plotësimit të një parakushti si një kusht sine qun non,
vërtetimi i disponueshmërisë së ndërtimit (përfshirë dokumentacionin bashkëngjitur lejen e
ndërtimit) të instalacionit. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se ex facto, shoqëria në fjalë disponon aktin e
pronësisë dhe dokumentacionin shoqërues të prodhimit të linjës së prodhimit të betonit, ( oritur ius)
i lind e drejta e paisjes me leje mjedisore.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.7.5. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues me pretendimin se Shoqëria Manes/S sh.p.k ka paraqitur një
kontratë qeraje me shoqërinë Dauti-S sh.p.k të cilës i mungon vendim dhënie shesh ndërtimi dhe
vërtetim nga OSHEE, ndërsa lidhur me kontratën me shoqërinë Dodona shpk ka paraqitur kontratë
furnizimi dhe jo kontratë qeraje.
III.7.6. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete
të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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...”.
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III.7.7. Në nenin 26 “Kontratat për punë publike” , pika 8 gërma “c” të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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.7.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të ndalet në një
interpretim të zgjeruar të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8 gërma “c” të aktit
normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike) i nenit 46 pika 1 gërma
“b” K.P.P. gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që me anë të dokumentacionit
të dorëzuar nga operatorët ekonomikë të vërtetohet plotësimi i kapacitetit teknik të tyre në drejtim të
kapaciteteve organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative për të
zbatuar kontratën objekt prokurimi. Akoma më tej në nenin 26 pika 8 gërma “c”, parashikohet se
për përmbushjen e kapacitetit teknik operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë dëshmi për mjete
dhe paisje pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit
ekonomik për të përmbushur kontratën. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
autoriteti kontraktor nuk duhet të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore duke iu refeurar vetëm regjimit
juridik të dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë, në rast se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar vërteton se ka në pronësi, qera apo disponueshmëri me mjete të tjera
juridike të paisjeve dhe aseteve të cilat ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion për
zbatimin me suskes të kontratës.
III.7.8. Në lidhje me kërkimin e bashkimit të operatorëve ekonomik për skualifikimin e ofertës së
tyre, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se për plotësimin e kapacitetit teknik në drejtim të
vërtetimit të disponueshmërisë së linjës së inerteve dhe të asfalot-betonit ka dorëzuar kontratë
Furnizimi Nr.2071 Rep dhe Nr.989/2 kol datë 12.12.2015 me anë të cilës shoqëria “Dodona” sh.p.k.
merr përsipër furnizimin e shoqërisë “Mane/S” sh.p.k. me “materiale inerte, betoni, gurë, për çdo
ndërtim”, shoqëruar me leje mjedisore QKL dhe fatura doganore për vërtetimin e aktit të pronësisë.
Sa më sipër, K.P.P. gjykon se me anë të kontratës së furnizimit, si një kontratë e veçantë e pranuar
nga Kodi Civil e cila jep garanci të plota për autoritetin kontraktor për mundësinë e disponimit të
furnizimit me materialet e kërkuar anë përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor pasqyruar në
kriteret e veçanta të kualifikimit si edhe në zbatim të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit
26 pika 8 gërma “c” të VKM 914/2014. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
vetë autoriteti kontraktor në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi ka parashikuar
mundësinë e disponimit të materialeve të mësipërme edhe me anë të kontratave të furnizimit, ku ka
parashikuar në shtojcën 10, “Kriteret e e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, mbi
përmbushjen e kërkesës së parashikuar si më poshtë vijon: “ Për mjetet e marra me qira, të
paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës dhe
afati i saj” . Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të dokumentacionit të
dorëzuar në S.P.E. operatori ekonomik plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit e njëherazi
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vërteton se disponon ose mundësinë e disponimit të mjeteve të kërkuara për zbatimin e kontratës në
zbatim të nenit 26 pika 8 gërma ”c” të VKM 914/2014.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.

III.7.9. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se Për karierën e nxjerjes së gurit gëlqeror
ose lumor ka paraqitur shoqëria Arti sh.p.k dokumentacion në pronësi të vetë së cilës i mungon
rinovimi i lejes minerare për periudhën 015-2016., K.P.P. konstaton se kriteri i mësipërm nuk mund
të intertohet veçmas nga kriteri i vendosur nga autoriteti kotnraktor Linjë prodhimi inertesh në
pronesi ose me qera shoqëruar : Vendimi për dhënie të sheshit të ndertimit; Leja e Ndërtimit; Leja
Mjedisore për Aktivitete; Linjë fraksionimi përpunim inerte (QKL Kodi III.I.B), si dhe vërtetim nga
OSHE që ka likuiduar faturat e maturuara të energjise. Vendodhja e linjës të jetë jo më larg se 50
km nga objekti. K.P.P. gjykon se kërkesa e mësiëprme për dispononimin e karrierës së nxjerrjes së
gurit gëlqeror është e njëjtë dhe njëherazi e barazvlefshme me kërkesën e autoritetit kontraktor për
disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të linjë prodhimi inertesh. Sa më sipër, K.P.P.
konstaton se në analizë të dy kërkesave të sipërme, K.P.P. gjykon se plotësimi i një prej tyre,
përmbush njëherazi edhe kërkesën tjetër të kualifikimit, për sa kohë që kemi të bëjmë me të njëjtën
disponueshmëri linje përpunimi inertesh. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se për sa kohë që pas
arsyetimit të vendimit në paragrafët III.7-III.7.8., ku rezulton se bashkimi i operatorëve ekonomikë
pas shqyrtimit të Komisionit të Prokurimit Publik rezulton se plotëson kërkesat e veçanta të
autoritetit kontraktor në drejtim të disponueshmërisë së linjës së përpunimit të inerteve, dhe se
pretendimi i tyre qëndron, pretendimi i mësipërm i autoritetit kontraktor nuk merret në shqyrtim në
respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrative, pasi cilido qoftë fati i këtij
pretendimi, nuk ndryshon në thelb faktin se secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve
ekonomikë në veçanti, në zbatim të nenit 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar dhe në tërësi plotësojnë kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor.
III.8. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë për skualifikimin e ofertës së
tyre me argumentin se: “Për terminalin e depozitimit të cimentos dokumentacioni i paraqitur nga të
dyja shoqëritë nuk është i plotë sipas kërkesës së DT.”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti
Ekonomik/Financiar” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
i. Terminal depozitimi çimento nëpronesi ose me qera me kapacitet jo më pak se 2.000 ton i
paisur me Lejen e Ndërtimit.Vendodhja e terminalit të jetë jo me larg se 50 km nga objekti.

III.8.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Manes/S” sh.p.k & “Arti” sh.p.k, ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Shoqëria Manes/S ka paraqitur Plan Rilevimi.
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-

Shoqëria Arti sh.p.k ka paraqitur Deklaratë Terminali datë 21.01.2016 me përmbajtje
“deklarojmë se cimentoja do të depozitohet pranë magazinave tona Vrion ku ndodhen
fabrikat dhe mjetet tona për ndërtimin e objketit “Ndërtimi i Ujësjellësit NavarisëMemoraq-Dermish.

III.8.3. Referuar nenit 18 “Disponimi i Kantierit” të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës,
parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit,përcaktohet se “Autoriteti Kontraktor duhet
t’i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat
e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin
ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se
Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të
kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe
kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.”
III.8.4. Referuar Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, të
Këshillit të Ministrave parashikohet se: “ 3.1 Menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, në kushtet
dhe afatet e përcaktuara, investitori i dorëzon sipërmarrësit në origjinal: a) dokumentacionin
administrativo-ligjor për truallin dhe sheshin e ndërtimit; b) lejen e ndërtimit; c) projektin e
zbatimit për punimet e ndërtimit, të infrastrukturës, montimit, sistemimit të territorit dhe preventivin
e punimeve; c) planin e vendosjes (piketimit) të objektit; d) përshkrimin teknik të punimeve dhe
specifikimet teknike; dh) lidhjen e veprës me infrastrukturën e zonës; e) studimet inxhinierike, për
ndërtimin e veprës (gjeologjik, sizmik, topografik, gjeoteknik, hidrologjik, hidraulik, të materialeve
e produkteve të ndërtimit etj.). 3.2 Sipërmarrësi ruan dhe nuk lejon përdorimin a kalimin e
pronësise së dokumenteve, që i vë në dispozicion investitori, te personat e paautorizuar. 3.3 Sheshi i
liruar për ndërtim (për objektet e reja) ose mjediset, që do të rikonstruktohen, (për objektet
ekzistuese) i dorëzohen sipërmarrësit, nga investitori, me procesverbal, në tërësi ose pjesë-pjesë,
sipas kushteve të kontratës apo gjendjes faktike. 3.4 Sipërmarrësi, brenda një afati të pranuar nga
palët paraqet kërkesë-propozimet për korrigjime, plotësime apo përmirësime në projekt dhe për
mungesat e pasaktësitë, ligjore a kontraktuale të dokumentacionit të dorëzuar. Kërkesë-propozimet
i paraqiten mbikëqyrësit nga sipërmarrësi, gjatë zhvillimit të punimeve, sa herë që gjykohet e
arsyeshme prej tij. 4. Për zbatimin e punimeve të ndërtim-montimit, në sheshin e liruar të ndërtimit
ngrihet, përkohësisht, kantieri i punimeve, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në
projektorganizim.”
III.8.5. K.P.P. gjykon se në rastin konkret, në interpretim të kërkesës së autoritetit kontraktor mbi
disponimin e terminalit depozitimi çimento nëpronesi ose me qera me kapacitet jo më pak se 2.000
ton i paisur me Lejen e Ndërtimit.Vendodhja e terminalit të jetë jo me larg se 50 km nga objekti,
lidhet drejtpërdrejtë me disponimin e një territori të caktuar për magazinimin e totalit të sasisë të
çimentos për kryerjen e punimeve në objektin e procedurës së prokurimit, objekt ankimi.
Gjithashtu, K.P.P. gjykon se në asnjë rast, kërkesa e autortietit kontraktor nuk lidhet në thelb me
disponueshmërinë në një prej formave të parashikuar nga ligji dhe kuadri ligjor në fuqi të linjës për
përpunimin/prodhimin, magazinimin dhe ambalazhimin e çimentos,për të cilën njëherazi shfaqet
edhe nevoja e licencimit në përputhje me legjislacionin sektorial. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se
kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e vendit të depozitimit të çimentos, referuar nenit
Referuar nenit 18 “Disponimi i Kantierit” të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës, parashikuar në
dokumentet e procedurës së prokurimit si edhe Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e
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punimeve të ndërtimit”, të Këshillit të Ministrave, sipërmarrësi merr në përdorim kantierin e
ndërtimit duke vendosur njëherazi edhe materilat ndihmëse, makineri e paisje të nevojshme për
zbatimin e kontratës. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se bashkimi i
operatorëve ekonomikë ankimues kanë deklaruar paraprakisht se cimentoja do të depozitohet pranë
magazinave tona Vrion ku ndodhen fabrikat dhe mjetet tona për ndërtimin e objketit “Ndërtimi i
Ujësjellësit Navarisë-Memoraq-Dermish.” duke dhënë një panoramë të qartë për përmbushjen e
kritereve të veçanta të kualifikimit. Akoma më tej, K.P.P. gjykon se në rast se autoriteti kontraktor
disponon monentin procedurial para lidhjes së kontratës së kryerjes së verifikimeve përkatëse të
deklaratës së mësipërme të bashkimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi vend magazimin e
çimentos. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Manes/S” sh.p.k& “Arti” shpk
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-21333-12-30-2015, me
objekt “Ndërtimi i Ujësjellësit Navaricë-Memoraq-Dermish”, me fond limit 51,888,206 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 22.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Finiq.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomik
“Mane/S” sh.p.k. dhe “Arti” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë
bashkim operatorësh ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomik “Mane/S” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 200 Protokolli; Datë 15.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër
Unë Gentian Këri, Kryetar i Komisionit të Prokurimit Publik, në zbatim të nenit 13 pika 2 dhe 29
pika 1 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashtroj me shkrim mendimin tim
kundër, për t’ia bashkëngjitur vendimit përfundimtar të Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje
me shqyrtimin e ankesës së B.O “Manes/S” sh.p.k& “Arti” sh.p.k me objekt “Shfuqizimin e
vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë Manes/S
sh.p.k&Arti sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 21333-12-302015, me objekt “Ndërtimi i Ujësjellësit Navaricë-Memoraq-Dermish”, me fond limit 51,888,206
lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 22.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Finiq.”
I. Në lidhje me vendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues me argumentimin se “Lidhur me mjetet e pajisjet e kërkuara
nga i gjithë bashkimi i operatorëve ekonomikë i marrë së bashku kërkesë kjo në përputhje me
pikën 2.3/9 të kushteve të vecanta për kualifikim vërhen këto mangësi: Autoboti i ujit me targë
AA297HO (kontratë qeramarrje e Manes/S sh.p.k nga Vlashi Petrol”, i mungon pasaporta si
dhe leja e transportit e lëshuar nga bashkia osa komuna . Rimorkiatorit ADR541 i mungon leja
e transportit . Rimorkiatori i paraqitur nga Arti sh.p.k nuk ka dokumenta shoqëruese (leje
transporti,kolaudim, siguracion) vetëm një faturë zhdoganimi. Eskavatori me goma nuk ka
dokumenta shoqëruese (leje transporti, kolaudim, siguracion) ka vetëm faturë tatimore blerje”,
vërej se në shtojcën 10 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik”
përcaktohet se: “Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund të vihen
në dispozicion operatorit ekonomik që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca
9)Kamiona (kapaciteti total mbajtës minimumi 15 ton)-,minimumi 5 copë; Autobetoniere 2
copë; Autobot Uji 1 copë; Rimorkio për lëvizjen e mjeteve -2 copë, pompë betoni-2 copë;
motogjeneratorë 2 copë; Eskavator me goma 1 copë; Vibrator 3 copë; pompë uji 2 copë;
armatura druri 120 m2; vibrator thellësie për betonim strukturash, 1 copë; pajisje për
hekurthyes 1 copë. Për mjetet që shënohen në rregjistra publikë duhet të paraqiten dokumenta
teknike (leje qarkullimi, certifikatën e kotrollit teknik, siguracionin e mjetit, lejen e transportit
lëshuar nga komuna ose bashkia të vlefshme). Për Autobotin përvec dokumentave të
përmendura më sipër të paraqitet edhe pasaportë Autoboti. Për mjetet e siguruara me qera
dokumenti që vërteton rregjistrimin e tij duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse të
qerasë/furnizimit e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij
prokurimi.” Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtoj
kriteri operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë: - Kontratë
Qeraje Nr. 976 rep datë 176/2 Kol lidhur ndërmjet Shoqërisë “Vlashi Petrol” sh.p.k në cilësinë
e qeradhënësit dhe Shoqëria “Mane/S” sh.p.k në cilësinë e qeramarrëses me objekt dhenie me
qera të mjetit Mercedez Benz me targa AA297HO lloji ATV, shoqëruar me Leje qarkullimi të
mjetit,Çertifikatë Nr.02 datë 26.02.2014 Për transport Mallrash të rrezikshme brenda vendit,
Çertifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, policë për sigurimin e detyrueshëm të
mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta)-Leje Qarkullimi për mjetin
ADR541 në pronësi të Manes/S ,Certifikata e Pronësisë së Mjetit Rrugor, Policë për sigurimin e
detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike, Faturë për pagesën e taksave te mjeteve.Vërtetim Zhdoganimi “Arti” sh.p.k për automjetin tip Rimorkio për subjektin “Arti” sh.p.kMandat Arkëtimi-Foto e Rimorkios.
33

Konstatoj se për mjetin e dorëzuar për përmbushjen e kapacitetit teknik në drejtim të
disponueshmërisë së autobotit, mjeti me targë AA297HO lloji ATV, nuk është dorëzuar leja nga
bashkia dhe komuna në përputhje me parashikimet ligjore të ligjit nr.8308 datë 18.03.1998 “Për
transporter rrugore”, të ndryshuar. Nënvizoj faktin se për nga natyra juridike leja e lëshuar nga
bashkia dhe komuna për transport të mallrave brenda vendit për llogari të vetë dhe /ose për të
tretët me qera është e një natyre të ndryshme me certifikatën për transport Mallrash të
rrezikshme brenda vendit. Në dokumentet e procedurës së prokurimit autoriteti kontraktor ka
parashikuar se: “Për mjetet që shënohen në rregjistrat publike duhet të paraqiten dokumentet
që vërtetojnë rregjistrimin: leje qarkullimi, certifikate e kontrollit teknik, police e sigurimit,
taksën e regjistrimit, taksën mbi aks si dhe lejen e transportit nga Komuna ose Bashkia për vete
ose për të tretet. Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokunentat
që vërtetojnë pronësinë e tyre. Për mjetet e marra me qira të paraqitet kontrata përkatese
noteriale e qirase ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj. Të gjitha mjetet duhet të
jenë të shoqëruara me fotografi.”
Për mjetin e deklaruar nga operatori ekonomik megjithëse është një mjet i regjistruar në
regjistrat publikë nuk është dorëzuar lejen e transportit nga Komuna ose Bashkia për vete ose
për të tretët, gjithashtu duke rënë ndesh me kriteret e veçanta të kualifikimit. Gjithashtu, edhe
në lidhje me argumentin e dytë të skualifikimit të ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
se “Rimorkiatorit ADR541 i mungon leja e transportit . Rimorkiatori i paraqitur nga Arti sh.p.k
nuk ka dokumenta shoqëruese (leje transporti,kolaudim, siguracion) vetëm një faturë
zhdoganimi” vërej se në dokumentet e procedurës së në dokumentet e procedurës së prokurimit
është kërkuar disponueshmëria e dy rimorkiatorëve. Në lidhje me rimorkiatorin e dorëzuar nga
anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Arti” sh.p.k., konstatoj se është dorëzuar vetëm
një dokument shoqërues që vërteton pronësinë e tij ( faturë zhdoganimi) dhe në asnjë rast
dokumentacioni shoqërues i kërkueshëm për mjetet që regjistrohen në regjistrat publikë si leje
qarkullimi etj. Në nenin 47 “Klasifikimi i mjeteve rrugore”, gërma “i” të Kodit Rrugor,
parashikohet se 1. Mjetet, sipas qëllimeve të përcaktuara në këtë Kod, klasifikohen si vijon i)
rimorkio” Ndërkohë në nenin 99 pika 3 të Kodit Rrugor parashikohet se “Rimorkiot dhe
gjysmërimorkiot duhet të pajisen në pjesën e prapme me një targë që përmban të dhënat e
regjistrimit.” Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; Në nenin 53, pika
3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet:
“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 26 “Kontratat për punë publike” , pika 8
gërma “c” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti
kontraktor kërkon: c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i
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vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.” Gjykoj se dorëzimi
vetëm i dokumentacionit të mësipërm (faturë zhdoganimi), vërteton vetëm faktin se mjeti mund
të jetë në pronësi, por përdorimi i tij do të ishte i pamundur, në mungesë të dokumentacionit
përkatës (të kërkuar në DST), në zbatim të dispozitave të sipërcituar të Kodit Rrugor të RSh-së
dhe të ligjit “Për Transportin Rrugor”.
Sa më sipër e gjykoj të drejtë arsyetimin e autoritetit kontraktor. Ky arsyetim është i bazuar dhe në
vendimmarrjen dhe precedentët e mëparshmëm të Komisionit të Prokurimit Publik.

II. Në lidhje me vendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues me argumentimin se “Për terminalin e depozitimit të cimentos
dokumentacioni i paraqitur nga të dyja shoqëritë nuk është i plotë sipas kërkesës së DT”, vërej
se në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi përcaktohet: Terminal depozitim
cimento në pronësi ose me qera me kapacitet jo me pak se 2.000 ton i paisur me Lejen e
Ndërtimit. Vendodhja e terminalit të jetë jo më larg se 50 km nga objekti. Nga verifikimet në
sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues në
përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë: Shoqëria
Manes/S ka paraqitur Plan Rilevimi.Shoqëria Arti sh.p.k ka paraqitur Deklaratë Terminali datë
21.01.2016 me përmbajtje “deklarojmë se cimentoja do të depozitohet pranë magazinave tona
Vrion ku ndodhen fabrikat dhe mjetet tona për ndërtimin e objketit “Ndërtimi i Ujësjellësit
Navarisë-Memoraq-Dermish.
Sa më sipër konstatuar, gjykoj se në drejtim të përmbushjes së kriterit lidhur me disponimin e
terminalit të cimentos asnjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë nuk ka
paraqitur dokumentacionin e kërkuar në dokumentat e tenderit. Bashkimi i operatorëve
ekonomikë ankimues nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar përmes të cilit do të provohej
kërkesa e autoritetit kontraktor në lidhje me kapacitetet e terminalit prej 2000 ton. Në rastin
konkret janë paraqitur përkatësisisht një deklaratë nga operatori “Arti” sh.p.k dhe plan rilevimi
nga operatori “Manes/S” sh.p.k të cilat nuk japin asnjë të dhënë në lidhje me kapacitetet
mbajtëse e rrjedhimisht nuk përputhen me kërkesat e autoritetit kontraktor në dokumentat e
tenderit. Nuk rezulton që anëtaret e këtij bashkimi të kenë provuar me dokumentacionin e
kërkuar disponimin e Teriminalit të depozitimit të cimentos.
Vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 ekonomike, financiare dhe 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 këtë kuadër, 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. Nga shqyrtimi i pretendimeve në fjalë, konstatoj
se vetë bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues nuk kundërshton skualifikimin, por shfaq
kundërshtime në lidhje me kriteret e veçanta të kualifikimit.
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Në këtë rast gjykoj se në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues do të kishin/ka pasur
pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit kanë
patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tyre
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……………... 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”.
Është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe
kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar
ato dhe nuk kanë ndjekur të gjitha shkallët e ankimit administrative vënë në dispozicion të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit si garanci proceduriale për
rivendosjen në vend të të drejtave të tyre. Shmangia nga vlerësimi i ofertës së operatorëve
ekonomikë referuar kritereve të kualifikimit do të ishte një shkelje e parimeve të përzgjedhjes së
operatorëve ekonomikë të suksesshëm parashikuar nga neni 2 i LPP-së, pasi në rast të kundërt do të
ndodhemi përballë diskriminimit dhe mos trajtimit të barabartë mes kërkesave dhe detyrimeve që i
ngarkohen operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
III. Në lidhje me vendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues me argumentimin se “Në drejtuesit teknikë të bashkimit të
operatorëve ekonomikë ka vetëm një inxhinier ndërtimi i cili është drejtues teknik i shoqërisë
Manes/S sh.p.k , ndërkohë që në pikën 2.3/6 të kushteve të vecanta për kualifikim ku thuhet:
“Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë drejtues teknik të punësuar, të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë,CV dhe të figurojë në listpagesa (për gjashtë muajt e fundit)
konkretisht Inxhinier Ndërtimi 2(dy), Inxhinier Mekanik 1(një), Inxhinier Topagraf 1(një),
Inxhinier Mjedisi 1(një), Inxhinier Gjeolog 1 (një), Inxhinier Hidroteknik 1 (një)” është kërkuar
që të kenë dy drejtues teknik Inxhinier Ndërtimi., vërej se në shtojcën 10 “Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi parashikohet se:Operatoret Ekonomik pjesmares duhet të kenë
drejtues teknik të punesuar,të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme,diplome,CV dhe te
figurojnë në listpagesa (për gjashtëmuajt e fundit), konkretisht: Inxhinier Ndërtimi 2 (dy);
Inxhinier Mekanik 1 (nje); Inxhinier Topograf 1 (një); Inxhinier Mjedisi 1 (nje); Inxhinier
Gjeolog 1 (një); Inxhinier Hidroteknik 1 (një).
Nga verifikimet e kryera konstatoj se bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk disponon stafin e
kualifikuar inxhinier ndërtimi në përputhje me nenin 74, pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të
LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”
Vetë bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues në kundërshtimet e paraqitura para K.P.P. në
lidhje me arsyen e mësipërme të skualifikimit ngren kundërshtimet se “Në lidhje me arsyen
tjetër të skualifikimit se: Në drejtuesit teknikë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ka vetëm
një inxhinier ndërtimi i cili është drejtues teknik i shoqërisë Manes/S sh.p.k , ndërkohë që në
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pikën 2.3/6 të kushteve të vecanta për kualifikim ku thuhet: “Operatorët ekonomikë pjesmarrës
duhet të kenë drejtues teknik të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë,CV
dhe të figurojë në listpagesa (për gjashtë muajt e fundit) konkretisht Inxhinier Ndërtimi 2(dy),
Inxhinier Mekanik 1(një), Inxhinier Topagraf 1(një), Inxhinier Mjedisi 1(një), Inxhinier Gjeolog
1 (një), Inxhinier Hidroteknik 1 (një)” është kërkuar që të kenë dy drejtues teknik Inxhinier
Ndërtimi: Sqarojmë AK se shoqëria Manes/S sh.p.k në stafin e vet dy inxhinierë ndërtimi: Z.
Malo Mane-Ing Ndërtimi me Nr.Liçence MK 0005/2, drejtues ligjor i shoqërisë; Z. BledarMane
–Ing Ndërtimi me Nr. Licence K 1011/1 dhe Nr. Licence Z.4887/1 ortak i shoqërisë me aksione
100%. Të dy inxhinierët e sipërpërmendur kanë paraqitur dokumentacionin i cili vërteton
kualifikimin dhe figurojnë në listpagesat e shoqërisë cdo muaj.“
Të dy inxhinierët e sipërcituar janë punonjës të shoqërisë “Mane/S” sh.p.k., ndërkohë që
shoqëria “Arti” sh.p.k. nuk disponon asnjë inxhinier ndërtimi sipas kërkesave të AK, pasi
referuar dokumentacionit të dorëzuar ( licencë profesionale, kontratë pune,dipolomë etj.), asnjë
prej inxhnierëve të shoqërisë “Arti” sh.p.k. nuk disponon kualifikimin për inxhinier ndërtimi,
por inxhinierë të profileve të ndryshme nga ai i ndërtimit. Në këto kushte, gjykoj se bashkimi i
operatorëve ekonomikë nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit, në përputhje me kërkesat
e autoritetit kontraktor dhe në zbatim të nenit 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar.
Ky arsyetim është i njëjtë me precendentët e vendosur nga Komisioni i Prokurimit Publik në një
sërë rastesh kur objekt ankesë kanë qenë kualifikimet dhe përmbushja e kritereve për kualifikim
e bashkimit të operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër në tërësi, gjykoj të drejtë vlerësimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Mane/S” sh.p.k. dhe “Arti” sh.p.k.

Kryetar
Gentian Këri
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