KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 27/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.02.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “SMO UNION” sh.p.k
& “SHKËLQIMI 07” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k & “GRAND
KONSTRUKSION” sh.p.k, në procedurën e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me objekt “Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën
Fier-Lushnje”, me fond limit 458.288.648 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 26.11.2014 nga autoriteti kontraktor FONDI SHQIPTAR I
ZHVILLIMIT.”

Ankimues:

“PE-VLA-KU” sh.p.k
Adresa: Rr.“Muzakët”, Pall. Speed, Kati i 2
Tiranë

Palë e ankimuar:

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
Adresa: Rr.“Sami Frashëri”, Nr.10
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007
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“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si 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
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe në vijim,
operatori ka paraqitur ankesë pjesërisht me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën Fier-Lushnje”, me fond limit 458.288.648
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 26.11.2014 nga autoriteti kontraktor FONDI SHQIPTAR I
ZHVILLIMIT.”
2

II.2. Në datën 26.11.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Operatori ekonomik

Oferta ekonomike (pa TVSH)

“C & S CONSTRUCTION” sh.p.k
“OPC CONSTRUCTION” sh.p.k
“EDIL AL-IT” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “SMO Union” sh.p.k &
“SHKËLQIMI 07” sh.p.k & “GRAND
KONSTRUKSION” sh.p.k & “LIQENI VII”
sh.p.k
“TIRRENA SCAVI” s.p.a
“PE-VLA-KU” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “B 93” sh.p.k & “CURRI”
sh.p.k & “BE-IS” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “RIVIERA” sh.p.k &
“SPARTAKU” sh.p.k

Nuk ka paraqitur ofertë
Nuk ka paraqitur ofertë
Nuk ka paraqitur ofertë
288.624.384 lekë
kualifikuar

“ALB-BUILDING” sh.p.k
“GJOKA KONSTRUKSION” sh.a

325.165.549 lekë
345.527.798 lekë

Bashkimi i operatorëve “TRISS NDËRTIM”
sh.p.k & “R.S&M” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “VËLLEZËRIT HYSA”
sh.p.k & “VARAKU E” sh.p.k & “EVEREST”
sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “ARIFAJ” sh.p.k &
“DENIS 05” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “ALBAVIA” sh.p.k &
“KARL GEGA” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “ALB-STAR” sh.p.k &
“ITE-GRUP” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “GJIKURIA” sh.p.k &
“ARTI” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “GENER 2” sh.p.k & “4
A M” sh.p.k
“SALILLARI” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “NP VICTORIA INVEST
INTERNATIONAL” & “VICTORIA INVEST
ALBANIA” sh.p.k
“GPG KOMPANI” sh.p.k

347.946.675 lekë

kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

352.168.575 lekë

kualifikuar

352.854.788 lekë

skualifikuar

293.088.665 lekë
314.401.379 lekë
314.709.863 lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

315.513.089 lekë

kualifikuar

372.326.718 lekë

kualifikuar

377.642.740 lekë

kualifikuar

377.887.986 lekë

kualifikuar

380.536.440 lekë

kualifikuar

382.230.685 lekë
397.335.306 lekë

kualifikuar
kualifikuar

422.218.977 lekë

kualifikuar

II.3. Në datën 17.12.2014, operatori ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 23.12.2014, operatori ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke paraqitur pretendimet si më poshtë:
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(i)

Operatori ekonomik “SMO Union” sh.p.k, kontratën me vlerë më të madhe e ka
nënshkruar me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, në bashkëpunim me shoqërinë
“CURRI” sh.p.k. Kjo kontratë ka përfunduar përpara datës 26.11.2011, pra jashtë
kushtit ligjor që kontrata të ketë përfunduar brenda tri viteve nga data e zhvillimit të
procedurës.
Jo vetëm kaq, por kjo kontratë (sipas parashikimeve ligjore kontratë e vetme pa
shtesa), nuk plotëson 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet si
subjekt kryesor i cili duhet të plotësojë vetëm këtë kontratë (kujtojmë që në rastet e
bashkimit të operatorëve pika 1/a, plotëshet nga anëtari i cili ka përqindjen më të
madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin
kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

(ii)

Operatori tjetër ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k, pjesë e këtij
bashkimi rezulton i regjistruar në QKR në vitin 2013, si rrjedhim ky operator nuk ka
paraqitur bilancet ekonomike për vitet ushtrimore 2011 dhe 2012.

(iii)

Po kështu ky operator nuk plotëson as xhiron mesatare vjetore të kërkuar (xhiroja
mesatare për vitet 2011, 2012 dhe 2013 duhet të jetë sa vlera e objektit që
prokurohet). Nënvizojmë faktin që në vlerën e objektit që prokurohet nuk përfshihet
TVSH-ja, ndërsa në vërtetimet e tatimeve për xhiron ajo është e përfshirë.

(iv)

Gjatë verifikimeve të bëra nga ana jonë në sistemin elektronik të prokurimeve,
rezulton që ky operator ekonomik të gjitha kontratat i ka si bashkim operatorësh
ekonomikë. Kërkojmë që të verifikohen formularët e vlerësimit nga ana juaj, nëse e
plotësojnë këtë kusht ligjor.

(v)

Në lidhje me punimet e sinjalistikës si punë speciale kërkojmë të verifikohet nga ana
juaj nëse operatori ekonomik pjesë e këtij bashkimi, disponon licencën NS5-B dhe a
ka punë të ngjashme për këtë kategori punimesh që kërkohet dhe që merr përsipër të
kryejë, pasi na rezulton që asnjëri prej operatorëve ekonomikë të këtij bashkimi nuk
ka kryer punë të tilla.

(vi)

Formularët e vlerësimit të paraqitura nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” sh.p.k
janë të pasaktë, pasi edhe pse të gjitha kontratat i ka si bashkim operatorësh, në fund
rezulton që i vetëm ka plotësuar 100 % të objektit. Nëse operatori “Shkëlqimi 07”
sh.p.k ka paraqitur formularin e vlerësimit për objekti “Rikonstruksion i rrugës
Kuman-Marinëz” atëherë ju bëjmë me dije se Komuna Kuman nuk e ka lëshuar një
formular të tillë. Ky formular është i falsifikuar (vula dhe nënshkrimi të skanuara).

(vii)

Theksojmë se ky operator nuk plotëson as numrin e punonjësve të siguruar.

II.5. Në datën 29.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “PEVLA-KU” sh.p.k, si më poshtë vijon:
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(i)

“Ju bëjmë me dije se, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, është duke vlerësuar ankesën tuaj
në lidhje me operatorin e vëndit të parë të kualifikuar në procedurën e tenderit
“Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën Fier-Lushnje”. Me përfundimin e
vlerësimit FSHZH do t’ju njoftojë zyrtarisht.”

II.6. Në datë 08.01.2015 operatori ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, ku ka paraqitur pretendimet si më poshtë vijon, të cilat
paraqesin disa ndryshime në krahasim me pretendimet e parashtruara në ankesën drejtuar
autoritetit kontraktor:
(i)

Operatori ekonomik “SMO Union” sh.p.k, kontratën me vlerë më të madhe e ka
nënshkruar me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, në bashkëpunim me shoqërinë
“CURRI” sh.p.k. Kjo kontratë ka përfunduar përpara datës 26.11.2011, pra jashtë
kushtit ligjor që kontrata të ketë përfunduar brenda tri viteve nga data e zhvillimit të
procedurës.

(ii)

Operatori tjetër ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k, pjesë e këtij
bashkimi rezulton i regjistruar në QKR në vitin 2013, si rrjedhim ky operator nuk ka
paraqitur bilancet ekonomike dhe raportin e auditit për vitet ushtrimore 2011 dhe
2012. Theksojmë se ky operator nuk plotëson as xhiron mesatare vjetore.

(iii)

Gjatë verifikimeve të bëra nga ana jonë në sistemin elektronik të prokurimeve,
rezulton që ky operator ekonomik të gjitha kontratat i ka si bashkim operatorësh
ekonomikë.

(iv)

Në lidhje me punimet e sinjalistikës si punë speciale kërkojmë të verifikohet nga ana
juaj nëse operatori ekonomik pjesë e këtij bashkimi, disponon licencën NS5-B dhe a
ka punë të ngjashme për këtë kategori punimesh që kërkohet dhe që merr përsipër të
kryejë.

(v)

Formularët e vlerësimit të paraqitura nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” sh.p.k
janë të pasaktë, pasi edhe pse të gjitha kontratat i ka si bashkim operatorësh, në fund
rezulton që i vetëm ka plotësuar 100 % të objektit. Nëse operatori “Shkëlqimi 07”
sh.p.k ka paraqitur formularin e vlerësimit për objekti “Rikonstruksion i rrugës
Kuman-Marinëz”, atëherë ju bëjmë me dije se Komuna Kuman nuk e ka lëshuar një
formular të tillë. Ky formular është i falsifikuar (vula dhe nënshkrimi të skanuara).
Theksojmë se ky operator nuk plotëson as numrin e punonjësve të siguruar.

II.7. Në datë 16.01.2015, nëpërmjet shkresës me nr. prot. 140/2, datë 16.01.2015, me objekt
“Kthim përgjigje tuajës nr.15/1, datë 08.01.2015”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “PE-VLAKU” sh.p.k.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, sipas të cilit
“operatori ekonomik “SMO Union” sh.p.k, kontratën me vlerë më të madhe e ka nënshkruar me
Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, në bashkëpunim me shoqërinë “CURRI” sh.p.k. Kjo
kontratë ka përfunduar përpara datës 26.11.2011, pra jashtë kushtit ligjor që kontrata të ketë
përfunduar brenda tri viteve nga data e zhvillimit të procedurës”, Komisioni vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, pika 2.3 (“Kapaciteti teknik”), nënpika 1, nga ana e
autoritetit kontraktor u është kërkuar ofertuesve që të paraqesin:
a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës
së përllogaritur të kontratës, që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tri viteve të
fundit (2011, 2012, 2013), të aktivitetit të operatorit; ose
b. Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e
marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit (2011, 2012, 2013), është sa dyfishi i vlerës
limit të kontratës, që prokurohet.
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në
deklaratat e dokumentat e mëposhtme:
- Kopje Kontrate
- Aktin e Kolaudimit
- Fatura Tatimore
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomike, pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka
përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të
paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
III.1.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje
të këtij kriteri, bashkimi i operatorëve “SMO Union” sh.p.k & “SHKËLQIMI 07” sh.p.k &
“GRAND KONSTRUKSION” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k, ka paraqitur (ndër të tjera), edhe:
(i)

Kontratën me objekt “Rikonstruksion dhe sistemim asfaltimi rruga Pajovë-ShezëPekisht-Belsh”, sëbashku me një shtesë kontrate, të lidhur me Drejtorinë e
Përgjithshme të Rrugëve, në të cilat shoqëria “SMO Union” sh.p.k figuron në
cilësinë e “sipërmarrësit”, sëbashku me shoqërinë “CURRI” sh.p.k.
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(ii)

Formularin e vlerësimit të kontratës së cituar më lart, të lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme të Rrugëve (në cilësinë e “autoritetit kontraktor”), në të cilën
evidentohet si datë e fillimit të kontratës data 02.03.2009, si dhe datë e mbarimit data
15.04.2011.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.1.4. Sa më sipër, mbështetur në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 53, pika 3, në të cilin përcaktohet që: “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 dokumentet e tenderit, pa
rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”, si dhe referuar kriterit të kualifikimit të cituar
më lart, sipas të cilit do të merren në konsideratë vetëm punët e ngjashme të kryera gjatë tri
viteve të fundit, të evidentuara nga autoriteti kontraktor si viti 2011, 2012 dhe 2013, KPP gjykon
se bashkimi i operatorëve ekonomikë “SMO Union” sh.p.k & “SHKËLQIMI 07” sh.p.k &
“GRAND KONSTRUKSION” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k, e ka plotësuar kriterin në fjalë.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, sipas të cilit
“….operatori tjetër ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k, rezulton i regjistruar në
QKR në vitin 2013, si rrjedhim ky operator nuk ka paraqitur bilancet ekonomike dhe raportin e
auditit për vitet ushtrimore 2011 dhe 2012. Theksojmë se ky operator nuk plotëson as xhiron
mesatare vjetore”, si dhe pretendimit sipas të cilit “….gjatë verifikimeve të bëra nga ana jonë në
sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që ky operator ekonomik të gjitha kontratat i ka si
bashkim operatorësh ekonomikë”, Komisioni vëren se:
III.2.1 Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, pika 2.2 (“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”),
shkronja “a” dhe “b”, nga ana e autoritetit kontraktor u është kërkuar ofertuesve që të paraqesin:
“Bilancet e shoqërisë nuk duhet të jenë me humbje për tre vite rradhazi për periudhën
2011 – 2013, të shoqëruar me vërtetim mbi xhiron vjetore të shoqërisë të tre viteve te
fundit. Xhiroja mesatare e tre viteve (2011, 2012, 2013) duhet të jetë sa vlera e objektit
që prokurohet.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “GRAND
KONSTRUKSION M” sh.p.k, rezulton se, ky i fundit, në përmbushje të kërkesës së autoritetit
kontraktor, ka paraqitur:

7

(i)

Vërtetim nr.6409 prot, datë 25.11.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Fier, ku vërtetohet se kjo shoqëri ka raportuar të ardhura nga shitja e
mallrave/shërbimeve, për vitin 2013 (69.274 lekë).

(ii)

Pasqyrën financiare për vitin 2013.

Gjithashtu, nga shqyrtimi i Ekstraktit Historik Tregtar të shoqërisë “GRAND KONSTRUKSION
M” sh.p.k, lëshuar nga QKR më datë 09.11.2014, pika 2 dhe 5, konstatohet se ky subjekt është
regjistruar në datën 09.07.2013 dhe themeluar në datën 15.06.2013.
III.2.3. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46
“Kualifikimi i Ofertuesve” pika 1, shkronja “c”, përcaktohet se: “Gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për
të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit
për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të
shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje,
të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet
për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”.
III.2.4. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu III
“Dokumentet e Tenderit” pika 3, shkronja “a” “Kontratat për punë”, përcaktohet se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
i) Për kapacitetet financiare dhe ekonomike:
Kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet
përkatëse, dhe/ose.
Kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose.
Një deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka.
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve
ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. [….]”
III.2.5. Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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 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.
III.2.6. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetin ekonomik dhe financiar, e konkretisht “xhiroja mesatare vjetore e
realizuar për vitet 2011, 2012, 2013 të jetë sa vlera e fondit limit”.
III.2.7. Gjithashtu, KPP gjykon se kriteri i sipërcituar në pikën III.2.1 është përmbushur nga
operatori ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k, pasi, referuar VKM nr. 1, datë
8

10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 2, gërma “c”, ku
parashikohet se: “Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së
bashku, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje…”, mesatarja e xhiros vjetore të tre viteve të fundit, për
operatorin ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k, e tejkalon vlerën përkatëse që ky
operator duhet të përmbushë në proporcion me përqindjen e pjesëmarrjes që ai ka marrë përsipër
në kontratën e bashkëpunimit.
III.2.8. Së fundi, KPP vëren se referuar dispozitës së cituar më lart, nga shqyrtimi i
dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “GRAND KONSTRUKSION M” sh.p.k,
rezulton se ky i fundit, ka paraqitur disa kontrata të ngjashme tek të cilat figuron si anëtar
bashkimi operatorësh ekonomikë, kontrata me të cilat ai e përmbush kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor lidhur me vlerën e punëve të ngjashme, në proporcion me përqindjen që kjo
shoqëri ka marrë përsipër të realizojë konform kontratës së bashkëpunimit të lidhur me shoqëritë
“SMO Union” sh.p.k & “SHKËLQIMI 07” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimin e parafundit të operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, mbi
“...kategorinë e licencës që duhet të disponojë bashkimi operatorëve ekonomikë, në lidhje me me
punimet speciale”, Komisioni vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, pika 2.3 (“Kapaciteti teknik”), nënpika 2, nga ana e
autoritetit kontraktor u është kërkuar ofertuesve që të paraqesin:
Për punimet speciale të ndërtimit kompania duhet të ketë licencat e mëposhtme:







NS – 1 B
NS – 5 B
NS – 6 A
NS – 7 A
NS – 8 A
NS – 14 A

III.3.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje
të këtij kriteri, bashkimi i operatorëve “SMO Union” sh.p.k & “SHKËLQIMI 07” sh.p.k &
“GRAND KONSTRUKSION” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k, ka paraqitur disa licenca, ndër të
tjera edhe:
(i)
Licencën NZ.4800/15, të lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukutrës,
në favor të shoqërisë “LIQENI VII” sh.p.k, në të cilën evidentohet edhe kategoria
NS – 5 B “Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut”.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
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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.”
Sa mësipër, referuar edhe “Deklaratës për bashkëpunim të bashkimit të përkohshëm të
operatorëve ekonomikë”, me Nr.1526 Rep., Nr.902 Kol, të nënshkruar më datë 25.11.2014, nga
shoqëritë “SMO Union” sh.p.k, “SHKËLQIMI 07” sh.p.k, “GRAND KONSTRUKSION” sh.p.k
dhe “LIQENI VII” sh.p.k, për objektin e prokurimit “Lidhja e rrugës transballkanike me
superstradën Fier-Lushnje”, në të cilën evidentohet që “punimet e sinjalistikës” do të kryhen
nga shoqëria “LIQENI VII” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky bashkim
operatorësh e plotëson kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor.
III.3.4. Së fundi, pretendimi i ankimuesit në lidhje me “…verifikimin e punëve të ngjashme të
kryera nga ky operator për kategorinë e punimeve që merr përsipër të kryejë”, nuk mund të
merret në konsideratë nga KPP, si dhe nuk mund të shërbejë si arsye skualifikimi, për aq kohë sa
në dokumentat e tenderit nuk është përcaktuar asnjë kriter i cili të përmbajë detyrimin e
ofertuesve, për paraqitjen e një dokumentacioni të tillë.
Kjo pasi, një gjë e tillë do të binte në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, dhe konkretisht me
Kreun V, pika 4, shkronja “ç”, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, ku thuhet shprehimisht se “....komisioni verifikon dhe
vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat ligjore,
administrative e kualifikuese, të përcaktuara në dokumentet e tenderit..”. Operatorët ekonomikë
janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë dokumentacion.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimin e fundit të operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, mbi
“...pasaktësitë e formularëve të vlerësimit të paraqitura nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07”
sh.p.k, si edhe dhe numrin e punonjësve të siguruar”, Komisioni vëren se:
III.4.1. Pjesë e dokumentacionit të depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e
autoritetit kontraktor FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT, bashkalidhur shkresës me nr. prot.
140/2, datë 16.01.2015, me objekt “Kthim përgjigje tuajës nr.15/1, datë 08.01.2015”, është edhe
korrespondenca që ky autoritet ka zhvilluar me Komunës Kuman, qarku Fier dhe konkretisht:
(i) Shkresa me nr. prot. 2367, datë 26.12.2014, me objekt “Kërkesë për informacion”, me
anë të së cilës i kërkohet kësaj komune, informacion mbi saktësinë e të dhënave të
formularit të vlerësimit të paraqitur nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” sh.p.k,
lidhur me kontratën “Rikonstruksion i rrugës “Kuman-Marinëz”.
(ii) Shkresa me nr. prot. 07, datë 06.01.2015 me objekt “Kthim përgjigje”, me anë të së cilës
Komuna Kuman, konfirmon se operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” sh.p.k, ka kryer
punimin “Rikonstruksion i rrugës “Kuman-Marinëz”, si dhe ka bashkangjitur një kopje
të formularit të vlerësimit, origjinali i të cilit gjendet në dosjen origjinale që ndodhet në
Komunë.
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Sa më sipër, KPP gjykon se, referuar dokumentacionit të cituar më lart, pretendimi i operatorit
ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, nuk qëndron.
III.4.2. Së fundi, pretendimi i ankimuesit në lidhje me “…numrin e punonjësve të siguruar të
shoqërisë “Shkëlqimi 07” sh.p.k”, KPP vëren se në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, pika 2.3
(“Kapaciteti teknik”), nënpika 2, shkronja “b”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Të ketë mesatarisht të punësuar minimalisht 80 persona për periudhën (Janar 2014
- Gusht 2014), të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për
periudhën Janar 2014 - Gusht 2014 dhe me formularët E-SIG.”
III.4.3. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje
të këtij kriteri, operatori ekonomik “SHKËLQIMI 07” sh.p.k ka paraqitur:
(i)

(ii)

Vërtetim nr.6403 prot, datë 25.11.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Fier, ku jepen të dhëna mbi numrin e punonjësve të siguruar nga kjo shoqëri, për
periudhën janar-tetor 2014;
Formularët E-SIG, ku jepen të dhëna mbi numrin e punonjësve të siguruar nga kjo
shoqëri, për periudhën janar-tetor 2014.

Lidhur me sa më sipër, KPP vëren se referuar VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 2, gërma “c”, ku parashikohet se: “Çdo operator
ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato
të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje…”, nga
shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “SHKËLQIMI 07” sh.p.k,
rezulton se ky i fundit, e përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me numrin
e punonjësve të siguruar, në proporcion me përqindjen që kjo shoqëri ka marrë përsipër të
realizojë konform kontratës së bashkëpunimit të lidhur me shoqëritë “SMO Union” sh.p.k &
“SHKËLQIMI 07” sh.p.k & “LIQENI VII” sh.p.k.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
III.5. Gjatë shqyrtimit të ankesës së paraqitur pranë KPP-së, rezultoi që ankimuesi ka paraqitur
disa pretendime të reja, të cilat nuk i ka parashtruar në ankesën drejtuar autoritetit kontrktor.
III.5.1 Lidhur me sa më sipër, KPP thekson se në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 2 dhe 7 parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të
autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7
ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji.” dhe “Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me
formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete,
baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët
e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor”.
Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës.
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III.5.2 Në nenin 17, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
përcaktohet shprehimisht se:
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Dokumentet e tenderit;
c) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi;
ç) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
dh) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
e) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
ё) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
III.5.3. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues “PE-VLA-KU” sh.p.k, nuk ka
depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik një ankesë, e cila të plotësojë kushtet formale
përsa i përket këtyre pretendimeve, sikurse përcaktohet në nenit të lartpërmendur, pasi ka
parashtruar pretendime të tjera, të reja, për të cilat nuk janë respektuar shkallët e ankimimit.
Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me LPP, Kodin e Procedurave
Administrative dhe rregullat e prokurimit publik dhe mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën
pretendimin e shtuar në ankesë të pavlerësueshëm. Operatori ekonomik ankimues duhet të kishte
paraqitur pretendimet të njëjta si pranë autoritetit kontraktor, ashtu dhe pranë KPP-së në
respektim të shkallëve të ankimimit, siç është përcaktuar në LPP.
Mosrespektimi i shkallëve të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga
“elementet e domosdoshëm të ankesës”, sipas nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik,
përbën shkak për mospranimin e ankesës në lidhje me këto pretendime, nga ana e Komisionit të
Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së kushteve formale të saj.
KPP gjykon që pretendime të tilla, “të reja”, të evidentuara në kundërshtim me parashikimet e
legjislacionit për prokurimin publik të mos i marrë në konsideratë.
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, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k, në
lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Lidhja e rrugës
transballkanike me superstradën Fier-Lushnje”, me fond limit 458.288.648 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 26.11.2014 nga autoriteti kontraktor FONDI SHQIPTAR I
ZHVILLIMIT.”
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.15 Protokolli,
Datë 08.01.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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