KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 583/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha
Anëtar
Denis Martopullo
Anëtar
Muharrem Çakaj
Anëtar
Hektor Muçaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Kërkesë për propozim” me objekt:
“Mirëmbajtja e rrugeve komunale dhe hapje traseje rrugë në fshatin
Shumbat dhe Venisht, Komuna Sllovë” me fond limit 1.390.000 lekë pa
tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 21.10.2014 nga autoriteti
kontraktor, Komuna Sllovë.

Ankimues:

“Radika” sh.p.k
Adresa:Lagj. “Gjok Doçi” Peshkopi

Palë e ankimuar:

Komunës Sllovë
Adresa: Komuna Sllovë, Qarku Dibër

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z.Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim 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 dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe, më pas, ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Komuna Sllovë, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Mirëmbajtja e rrugeve komunale dhe hapje
traseje rrugë në fshatin Shumbat dhe Venisht, Komuna Sllovë” me fond limit 1.390.000 lekë pa
tvsh.
II.2. Në datën 12.10.2014 operatori ekonomik “Radika” shpk ka paraqitur një ankesë ku kërkon
modifikimin e dokumentave të tenderit dhe konkretisht:
-Të heqë nga kërkesat për kualifikim kategoritë e liçencës NS-7A, NS-8A, NS-10A, pasi nuk janë
në përputhje me objektin e kontratës.
-Të heqë kërkesat për çertifikatat e cilësisë së punimeve dhe bashkë me kushtin për t’i pasur të
gjithë anëtarët e grupit në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, pasi bien në kundërshtim
flagrant me ligjin e prokurimeve publike.
Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001;2008
Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001;2004
Çertifikatë për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë OHSAS-18001;2007
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Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor ISO 39001;2012
II.3. Në datën 16.10.2014 autoriteti kontraktor me shkresë 138 i ka kthyer përgjigje ankesës së
operatorit ekonomik “Radika” shpk duke i refuzuar ankesën.
II.3.2 Në datën 20.10.2014 operatorit ekonomik “Radika” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
II.8 Me shkresë nr. 148, datë 24.10.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur. Në informacionin e paraqitur
autoriteti kontraktor thekson se procedura e prokurimit është në fazën e vlerësimit të ofertave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Radika” shpk se duhet të modifikohet
kriteri i përcaktuar në shtojcën 8, kapaciteti ligjor duke hequr nga kërkesat për kualifikim
kategoritë e liçencës NS-7A, NS-8A, NS-10A, pasi nuk janë në përputhje me objektin e kontratës,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1 Në kapacitetin ligjor, shtojca 8 e dokumentave standarte të tenderit është kërkuar ”
Operatori duhet të jetë i paisur me kategorinë e liçencës:
Kategoria NP-1A (punime gërmim toke), NP-4A (rrugë, autostrada mbikalime), NP-12A (punë
të inxhinierisë së mjedisit), NS-7A (barrier dhe mbrojtje rrugore), NS-8A(ndërtime parafabrikat,
beton arme, struktura metalike dhe druri), NS-10A (shtresa dhe mbistruktura special), NS-18A
(punime topogjeodezike).
III.1.2 Në preventivin e hartuar nga autoriteti kontraktor janë kërkuar të kryhen këto zëra
punimesh;
-Gërmim dheu, hapje traseje me fadromë (tokë mesatare)+ hapje tombionesh.
-F.v tombino Ø600 mbi shtresë zhavorri
-Beton m-250 për kanal anësor dhe armaturë kanali
-Shtresë çakulli mbeturinë kavë 10% argjil
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III.1.3 Në nenin 46 pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese, çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale,
industriale apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e
kërkuara dhe për të cilat do të lidhet kontrata.
III.1.4 Gjithashtu dhe në gërmën (a)/ii, pika 3 e Kreut III, e Vendimit të Këshillit të Ministrave
nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet në mënyrë të
detajuar se çfarë mund të kërkojë autoriteti kontraktor ne lidhje me kapacitetet teknike dhe
profesionale:
Liçenca profesionale e shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës; dhe/ose
Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik deri në tri vitet e fundit; dhe/ose
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, për të përmbushur kontratën
Kriteret për kualifikim duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.

Komisioni gjykon se në rastin konkret autoriteti kontraktor Komuna Sllovë, ka përcaktuar në
dokumentat standarte të tenderit, kërkesat për kualifikim, kategoritë e liçencës profesionale për
shoqëritë e ndërtimit” NP-1A (punime gërmim toke), NP-4A (rrugë, autostrada mbikalime), NP12A (punë të inxhinjerisë së mjedisit), NS-7A (barrier dhe mbrojtje rrugore), NS-8A (ndërtime
parafabrikat, beton arme, struktura metalike dhe druri), NS-18A (punime topogjeodezike)” në
përputhje me objektin dhe zërat e preventivit që janë parashikuar të realizohen nëpërmjet kësaj
kontrate. Ndërsa kategoria NS-10A (shtresa dhe mbistruktura special), nuk është në përputhje me
objektin e kontratës dhe punimet që janë parashikuar të kryhen në këtë kontratë dhe për këtë
arsye duhet të hiqet nga kriteret për kualifikim.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Radika” shpk qëndron dhe kriteri duhet
të modifikohet.
III.2 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Radika” shpk i cili kërkon heqjen e
kriterit në lidhje me çertifikatat e cilësisë së punimeve, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.2.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 8, kapaciteti teknik është përcaktuar;
Operatori ekonomik të jetë i paisur me çertifikatat e cilësisë së punimeve:
Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001;2008
Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001;2004
Çertifikatë për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë OHSAS-18001;2007
Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor ISO 39001;2012
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Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomikë , çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë të gjitha
çertifikatat e kërkuara më sipër.
III.3 Në informacionin e paraqitur, vërejmë se autoriteti nuk ka argumentuar arsyen për
vendosjen e kriterit për kualifikim në lidhje me çertifikatat e cilësisë, sipas natyrës dhe vëllimit të
kontratës siç është përcaktuar në Kreun V, pika 2/a të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1
datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar.
III.1.4 Në nenin 46 pika 1, 2 dhe 3 Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese.
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë,
përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.
Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e
biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e
prokurimit.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur në lidhje me paraqitjen çertifikatave
të cilësisë nuk është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës e si rezultat
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me
nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Radika” shpk qëndron dhe autoriteti
kontraktor duhet të modifikojë kërkesat për kualifikim duke hequr kriterin në lidhje me
paraqitjen e çertifikatave të cilësisë, në mënyrë që të stimulojë pjesëmarrjen e biznesit të vogël
dhe të mesëm.
III.3. Nga informacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor si dhe nga verifikimi i kryer në
sistemin elektronik të prokurimeve publike, lidhur me fazat e procedurës së mësipërme të
prokurimit, rezulton se autoriteti kontraktor nuk ka kryer pezullimin e procedurës sipas
Udhëzimit nr.1, datë 31.01.2012 të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe ka vazhduar me hapat e
hapjes së ofertave dhe aktualisht procedura e prokurimit ndodhet në fazën shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim lidhur me modifikimin e
dokumentave të tenderit si dhe shtyrjen e datës së hapjes së procedurës, për pasojë autoriteti
kontraktor duhet të anulojë procedurën e prokurimit dhe në ripublikimin e saj të modifikojë
kriteret për kualifikim sipas konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik.
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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
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, “Radika” shpk, për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Mirëmbajtja e rrugeve komunale dhe
hapje traseje rrugë në fshatin Shumbat dhe Venisht, Komuna Sllovë” me fond limit
1.390.000 lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 21.10.2014 nga autoriteti
kontraktor, Komuna Sllovë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit
të Prokurimit Publik.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Radika” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1687 Prot; Datë 20.10.2014 ;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi M.Aliaj
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