REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 447/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.07.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së ankandit “Procedurë e Hapur”,
me objekt “Shitje makineri për skrap hekuri”, me vlerë fillestare 3.080.588
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datë 25.05.2015, shtyrë në
datën 02.06.2015 nga autoriteti shitës Ndërmarrja Industriale Nr.1 Tiranë.”

Ankimues:

Kandidati Blerës “CARA” sh.p.k
Adresa: Pranë bar-kafe “Cara”, Blvd. “Blu”, godinë 3 katëshe
Bathore, Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti Shitës, Ndërmarrja Industriale Nr.1 Tiranë
Adresa: Rr.“Kavajës”, Ish Ndërmmarrja “Mihal Duri”,
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 1719, datë 17.12.2008, “Për miratimin e
rregullave të ankandit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr.120, datë 22.02.2012 “Rregullore për procedurën e shqyrtimit nga
Komisioni i Prokurimit Publik, të ankesave ndaj procedurave të ankandit apo
vendimeve për përjashtim nga këto procedura”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga kandidati
blerës ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
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këtë procedurë ankandi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në nenin 42 të ligjit nr. 9874, date 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i ndryshuar.
I.2. Kandidati blerës ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit shitës, dhe më pas ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e ankandeve, që
shqyrton ankesat për procedurat e ankandit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr.
9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit shitës dhe Komisionit të
Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
kandidatit blerës ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 04.05.2015 është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 17, faqe 415,
procedura e ankandit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shitje makineri për skrap hekuri”, me
vlerë fillestare 3.080.588 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 25.05.2015, nga
autoriteti shitës, Ndërmarrja industriale Nr.1 Tiranë.
II.2. Në datën 18.05.2015, kandidati blerës “CARA” sh.p.k, ka blerë dokumenta pranë autoritetit
shitës.
II.3. Në datën 20.05.2015, kandidati blerës “CARA” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
shitës lidhur me modifikimin e dokumentave të kësaj procedure, duke parashtruar pretendimet si më
poshtë vijon:
“Sapo morëm kopjen e dokumentave standarteve pranë autoriteti tuaj dhe në rubrikën “Kritere të
Veçanta”, u përballëm me një realitet i cili është në kundërshtim të plotë me nenin 9, të ligjit nr.
9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i ndryshuar. Konkretisht, është kërkuar:
(i) Licencë e kategorisë III.2.B për “Grumbullim transport, përpunim dhe riciklim të mbetjeve
ferrore dhe joferrore”, si dhe leje mjedisore për zhvillimin e aktivitetit, të lëshuar nga QKL,
e cila duhet e shoqëruar me aktin e miratimit nga Ministria e Mjedisit, për zbatimin e
kërkesave të legjislacionit mjedisor në fuqi (në rastin e bashkimit të operatorëve, çdo
operator të disponojë licencën III.2.B);
(ii) Kandidati blerës duhet të disponojë çertifikatë ISO OHSAS 18001-2007, “Për sistemin e
manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë”, të vlefshme (në rastin e bashkimit të
operatorëve, çdo operator të paraqesë çertifikatën ISO);
(iii)Kandidati blerës duhet të disponojë çertifikatë ISO 4001-2004, “Për sistemin e manaxhimi
të ambjentit”, të vlefshme (në rastin e bashkimit të operatorëve, çdo operator të paraqesë
çertifikatën ISO);
(iv) Kandidati blerës duhet të disponojë numrin e nevojshëm të punonjësve dhe për këtë duhet të
paraqesë: a) Vërtetim që ka paguar kontributet e sigurimeve shoqërore për 20 punonjës, për
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9 muajt e fundit, e shoqëruar nga listëpagesat të konfirmuara nga zyra e tatimeve për 6
mujorin e fundit të periudhës së vitit 2014 dhe 3 mujorit të vitit 2015, ku ndër të tjera të jenë
edhe 5 saldatorë b) Kandidati blerës duhet të ketë të punësuar inxhinjer (të deklaruar në
listëpagesë) dhe me kontratë pune për zbatimin e rregullores së sigurimit teknik;
(v) Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri;
(vi) Furnizime të së njëjtës natyrë (kontrata), me vlera sa vlera fillestare e ankandit, të
realizuara, gjatë veprimtarisë së tre viteve të fundit, të ofertuesit, e shoqëruar me vërtetimin
e realizimit të kontratës;
(vii)
Kandidati blerës duhet të disponojë dëshmi për llojin e makinerisë, apo pajisjes teknike, që
ka në dispozicion, të cilat nevojiten për evadimin e mallit, objekt ankandi. Për këtë duhet të
dokumentojë, llojin e makinerive, apo pajisjeve (sipas kërkesave të specifikimeve teknike
pjesë të dokumentave të ankandit), që ka në dispozicion dhe që nevojiten, të cilat duhet të
jenë në pronësi të tij, apo me qira, sipas formës së përcaktuar me ligj.
(viii)
Deklaratë për evadimin e mallit me objekt “Skrap” e cila do të bëhet brenda 5 ditësh nga
lidhja e kontratës.

II.4. Në datën 29.05.2015 kandidati blerës “CARA” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, në të cilën pretendon se përgjigjia që ka marrë nga autoriteti shitës, ka qënë me
e-mail dhe jo zyrtare (me shkrim). Gjithashtu, duke ju referuar përgjigjes së dhënë nga, kandidati
blerës “CARA” sh.p.k paraqet sqarimet si më poshtë vijon:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Jemi dakort për kriterin që bën fjalë për paraqitjen e Licencës III.2.B, por duhet të hiqet
kërkesa për paraqitjen e licencave nga të gjithë anëtarët e grupit, kur kemi të bëjmë me
bashkim operatorësh, së përndryshe për çfarë qëllimi krijohet ky bashkim?
Kriteri që bën fjalë për paraqitjen e çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007, është
absolutisht i paparanueshëm dhe i pajustifikuar për më tepër kur në rastin konkret, malli
objekt shitje është makineri që çmontohen, pra që nuk përpunohen. Pra, objekti i kësaj
çertifikate, nuk është i aplikueshëm për këtë sasi dhe lloj malli.
Gjithashtu, duhet të hiqet edhe kriteri që bën fjalë për paraqitjen e çertifikatës ISO
4001-2004, pasi ajo ka objekt tjetër dhe nuk ndodhemi në kushtet e shkrirjes, apo
transformimit të llojit të detaleve, që ato të kenë efekte negative në terren.
Autoriteti shitës duhet të heqë kriterin që bën fjalë për numrin e punonjësve të siguruar,
e cila është absolutisht e paargumentuar, pasi në rastin konkret kemi të bëjmë vetëm 110
ton mall.
Jemi dakort me kriterin që bën fjalë për vërtetimin e lëshuar nga OSHEE sh.a.
Jemi dakort me kriterin që bën fjalë për kontratat e njgjashme, si dhe dëshminë për
llojin e makinerisë, apo pajisjes teknike, që kandidati ka në dispozicion.

II.5. Në datën 08.06.2015, me anë të shkresës nr.340 prot, datë 05.06.2015, me lëndë: “Dërgim
informacioni në lidhje me procedurën e ankandit “Shitje makineri për skrap hekuri”, pranë
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Komisionit të Prokurimit Publik është dorëzuar nga ana e autoritetit shitës, informacioni i kërkuar,
në lidhje me procedurën e mësipërme të ankandit.
Pjesë e këtij dokumentacioni, është edhe shkresa “Kthim përgjigje”, me nr.297 prot, datë
22.05.2015, që autoriteti shitës Ndërmarrja industriale Nr.1 Tiranë, i ka drejtuar kandidatit blerës
“CARA” sh.p.k., me anë të së cilës refuzon ankesën e tij.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e kandidatit blerës “CARA” sh.p.k., mbi modifikimin e kriterit të
vendosur në Dokumentet Standarde të Ankandit Publik ( DSAP), shtojca 5, kapaciteti teknik, pika
1, ku kërkohet “...paraqitja e Licencës e kategorisë III.2.B, nga të gjithë anëtarët e grupit, kur kemi
të bëjmë me bashkim operatorësh ekonomikë [...]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e ankandit, Shtojca 5 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pika 1, autoriteti shitës ka përcaktuar:
(i)

Kandidati blerës duhet të ketë Licencë të kategorisë III.2.B për “Grumbullim transport,
përpunim dhe riciklim të mbetjeve ferrore dhe joferrore”, si dhe leje mjedisore për
zhvillimin e aktivitetit, të lëshuar nga QKL, e cila duhet e shoqëruar me aktin e
miratimit nga Ministria e Mjedisit, për zbatimin e kërkesave të legjislacionit mjedisor në
fuqi (në rastin e bashkimit të operatorëve, çdo operator të disponojë licencën III.2.B);

III.1.2. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit shitës për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së kandidatëve blerës për përmbushjen me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti shitës përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim. Në rastin konkret, për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti shitës
ka kërkuar licencat profesionale për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore.
Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se vendosja e kriterit të sipërcituar ka si qëllim të sigurojë
autoritetetin shitës mbi aftësinë teknike të kandidatëve blerës fitues potencialë, në drejtim të
përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve të përcaktuara.
III.1.3. Komisionit të Prokurimit Publik, mbështetur edhe sqarimin e dhënë nga autoriteti shitës në
përgjigjen drejtuar kandidadit blerës, ku thekson se “…objekti i ankandit janë makineri shumë të
vjetra, që përmbajnë edhe lëndë të dëmshme për shëndetin”, e vlerëson të drejtë dhe në përputhje
me LAP-në, kërkesën e autoritetit shitës për paraqitjen e licencave për të gjithë anëtarët e grupit (në
rastet kur kemi të bëjmë me bashkim operatorësh).
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Sa më sipër, pretendimet e ankimuesit “CARA” sh.p.k., nuk qёndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimin e kandidatit blerës “CARA” sh.p.k., mbi modifikimin e kriterit të
vendosur në Dokumentet Standarde të Ankandit Publik ( DSAP), shtojca 5, kapaciteti, pika 2, dhe 3
ku kërkohet “...paraqitja e çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007 dhe çertifikatës ISO 4001-2004”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e ankandit, Shtojca 5 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pikat 2 dhe 3, autoriteti shitës ka përcaktuar:
(i)

(ii)

Kandidati blerës duhet të disponojë çertifikatë ISO OHSAS 18001-2007, “Për sistemin e
manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë”, të vlefshme (në rastin e bashkimit të
operatorëve, çdo operator të paraqesë çertifikatën ISO);
Kandidati blerës duhet të disponojë çertifikatë ISO 4001-2004, “Për sistemin e
manaxhimi të ambjentit”, të vlefshme (në rastin e bashkimit të operatorëve, çdo operator
të paraqesë çertifikatën ISO).

III.2.2 Në rastin konkret, autoriteti shitës u ka kërkuar kandidatëve blerës potencialë të paraqesin
dëshmi që vërtetojnë se këto të fundit ushtrojnë veprimtarinë e tyrë në përputhje me standardet
ndërkombëtare (ISO). Vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim, i shërbejnë autoritetit shitës
për të krijuar një panoramë të qartë të kapacitetit teknik të kandidatëve blerës. Të dy certifikatat e
mësipërme ISO OHSAS 18001-2007, “Për sistemin e manaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në
punë”, dhe ISO 4001-2004, “Për sistemin e manaxhimit të ambjentit”, janë në përpjestim me
natyrën e kontratës, pasi krijojnë besueshmërinë kundrejt autoritetit shitës, se proceset e punës të
kandidatëve blerës veçanërisht ato që lidhen me sigurinë në punë dhe me një sërë çëshjtesh
komplekse si parashikimi i riskut gjatë procesit të punës, menaxhimi i tij dhe dhënia e zgjidhjeve
efikase janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se edhe kërkesa në lidhje me dorëzimin e certifikatës ISO 4001-2004, “Për sistemin e
manaxhimit të ambjentit” është në përpjestim të drejtë me natyrën e kontratës.
Sa më sipër, duke vlerësuar natyrën e kontratës, kompleksitetin e saj, si edhe bazuar në përgjigjen
drejtuar kandidadit blerës, nga autoriteti shitës ku thekson se “[…]objekti i ankandit janë makineri
shumë të vjetra, që përmbajnë edhe lëndë të dëmshme për shëndetin, që çojnë gjithashtu në ndotjen
e mjedisit” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti shitës ka vepruar drejtë kur ka
parashikuar kriteret e mësipërme në dokumentet e procedurës së ankandit, objekt ankimimi.
Sa më sipër, pretendimet e ankimuesit “CARA” sh.p.k., nuk qёndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimin e kandidatit blerës “CARA” sh.p.k., mbi modifikimin e kriterit të
vendosur në Dokumentet Standarde të Ankandit Publik ( DSAP), shtojca 5, kapaciteti teknik, pika
4, ku kërkohet “ plotësimi i kapacitetit teknik në drejtim të fuqisë punëtore”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentet e ankandit, Shtojca 5 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pika 4, autoriteti shitës ka përcaktuar:
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(i)

Kandidati blerës duhet të disponojë numrin e nevojshëm të punonjësve dhe për këtë
duhet të paraqesë:
a) Vërtetim që ka paguar kontributet e sigurimeve shoqërore për 20 punonjës, për 9
muajt e fundit, e shoqëruar nga listëpagesat të konfirmuara nga zyra e tatimeve për 6
mujorin e fundit të periudhës së vitit 2014 dhe 3 mujorit të vitit 2015, ku ndër të tjera të
jenë edhe 5 saldatorë.
b) Kandidati blerës duhet të ketë të punësuar inxhinjer (të deklaruar në listëpagesë) dhe
me kontratë pune për zbatimin e rregullores së sigurimit teknik;

III.3.2 Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit shitës për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteteve të kandidatëve potencialë 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 këtë kuptim, për autoritetin shitës është e rëndësishme të provohet që kandidati blerës zotëron
kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e
ankandit.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e mësipërme e autoritetit shitës
mbi numrin e punonjësve është e ekzagjeruar dhe jo në përpjestim me natyrën dhe përmasat e
kontratës dhe si i tillë duhet ndryshuar.
Për këtë qëllim, njësia e ankandit pranë autoritetit shitës, e cila në mbështetje të Kreut V, pika 5/1,
shkronja “a”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1719, datë 17.12.2008, “Për miratimin e
rregullave të ankandit publik”, i ndryshuar, është struktura përgjegjëse për “[…] hartimin e
dokumenteve të ankandit, në përputhje me këto rregulla dhe me legjislacionin në fuqi”, duhet të
marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë, duke arsyetuar dhe argumentuar ndryshimin, ashtu
sikurse përcaktohet në shkronjën “c”, të të njëjtit neni, duke pasqyruar në ndryshime një raport
proporcional midis numrit të punonjësve të kërkuar dhe stafit teknik përkatës.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit “CARA” sh.p.k., qëndrojnë.
Përsa më sipër, mbështetur në ligjin nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i ndryshuar,
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1719, datë 17.12.2008, “Për miratimin e rregullave të
ankandit publik”, i ndryshuar dhe vendimin e 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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga kandidatit blerës “CARA” sh.p.k., “Procedurë
e Hapur”, me objekt “Shitje makineri për skrap hekuri”, me vlerë fillestare 3.080.588 lekë
(pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datë 25.05.2015, shtyrë në datën 02.06.2015
nga autoriteti shitës Ndërmarrja Industriale Nr.1 Tiranë.
2. Autoriteti shitës të modifikojë dokumentat e ankandit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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3. Autoriteti shitës, 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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga kandidati blerës
“CARA” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1000 Protokolli;
Datë 29.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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