REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi “Dëshmorёt e Kombit”, nr.1.1000 Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 860

Nr._45/3_ prot

Lënda:

Tiranë, më 31.01.2013

Vendim

Drejtuar: Bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Artyka II” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k.
Bilisht, Devoll, Rruga e Mirasit KM I, pranё lumit Devoll,

BILISHT

Kёshillit tё Qarkut
KORÇË
Pёr dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të anëtarëve, Znj. Besa
Ombashi, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. 45 prot.,
datë 18.01.2013, të bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Artyka II” sh.p.k. & “Ergi”
sh.p.k., me seli në Bilisht, për procedurën e prokurimit me objekt: “Loti II, Rikonstruksion
i rrugёs Poloskё, Pёrparimaj-Cipan”, me fond limit 42.925.700 lekë (pa T.V.SH), të
zhvilluar nё datёn 26.10.2012 nga autoriteti kontraktor Kёshilli i Qarkut Korçё.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
•

•

subjekti ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar;
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 tё subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në
lidhje me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga subjekti ankimues dhe
autoriteti kontraktor, konstatoi si vijon:
•

Në datë 05.10.2012 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Loti II,
“Rikonstruksion i rrugёs Poloskё, Pёrparimaj-Cipan”, me fond limit 42.925.700
lekë (pa T.V.SH), të zhvilluar nё datёn 26.10.2012 nga autoriteti kontraktor
Kёshilli i Qarkut Korçё;

•

Në datë 26.10.2011, ёshtё bёrё hapja e procedurёs sё mёsipёrme tё prokurimit;

•

Nё procedurёn e prokurimit me objekt: “Loti II, “Rikonstruksion i rrugёs Poloskё,
Pёrparimaj-Cipan” kanё marrё pjesё operatorёt ekonomikё si vijon:
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Alb Korça” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k. &
“Curri” sh.p.k. – 32.226.712 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
“Alko Implex” sh.p.k. – 42.894.799 lekё (pa tvsh) – pranuar;
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Artyka II” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k. –
40.274.465 lekё (pa tvsh) – pranuar;
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Niem” sh.p.k. & “Caushi” sh.p.k. –
41.676.326 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Edicom” sh.p.k & “Spartak SA” sh.p.k. –
32.954.272 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Sireta 2F” sh.p.k & “Murati” sh.p.k. –
37.777.777 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
“Salillari” sh.p.k. – 41.457.646 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Vashtemia” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. –
41.207.749 lekё (pa tvsh) – refuzuar;
Operatori ekonomik “Gentian Pengu” – nuk ka paraqitur ofertё – refuzuar.
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. & “Shqiponja M”sh.p.k. –
39.964.263 lekё (pa tvsh) – refuzuar.

•

Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. & “Sireta-2F” sh.p.k. ёshtё
njoftuar nga autoriteti kontraktor pёr skualifikimin nga procedura e prokurimit
nёpёrmjet mesazhit elektronik nё datё 16.11.2012;
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•

Nё datё 16.11.2012, bashkimi i operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. & “Sireta2F” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar
skualifikimin nga procedura e prokurimit;

•

Nё datё 20.11.2012, me shkresё nr. 1567 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
pёrgjigje bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. & “Sireta-2F”
sh.p.k. duke refuzuar ankesёn;

•

Nё datё 26.11.2012 bashkimi i operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. & “Sireta2F” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik;

•

Nё datё 27.12.2012, me vendim nr. 1262/4 Komisioni i Prokurimit Publik i ka
kthyer pёrgjigje bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. & “Sireta2F” sh.p.k., duke pranuar ankesёn dhe duke kualifikuar kёtё bashkim operatorёsh
ekonomikё;

•

Nё datё 09.01.2013, autoriteti kontraktor, nё zbatim tё “parimit tё trajtimit tё
barabartё tё operatorёve ekonomikё”, tё parashikuar nё ligjin pёr prokurimin
publik, ka bёrё rivlerёsimin e procedurёs sё prokurimit, duke klasifikuar operatorёt
ekonomikё, qё nё vlerёsimin e parё ishin skualifikuar pёr tё njёjtёn arsye pёr tё
cilёn ishte skualifikuar edhe bashkimi i operatorёve ekonomikё “Murati” sh.p.k. &
“Sireta-2F” sh.p.k.;

•

Nё datё 11.01.2013 ka bёrё klasifikimin pёrfundimtar tё ofertave tё paraqitura nga
operatorёt ekonomikё pjesёmarrёs, i cili i ёshtё komunikuar edhe ankimuesit;

•

Nё datё 11.01.2013, ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor,
duke kundёrshtuar klasifikimin e bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Xhengo”
sh.p.k. & “Alb Korça” sh.p.k. & “Curri” sh.p.k. si dhe tё bashkimit tё operatorёve
ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k.;

•

Nё datё 14.01.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke
refuzuar ankesёn;

•

Nё datё 18.01.2013 subjekti ankimues ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё
Prokurimit Publik. Konkretisht nga ankimuesi pretendohet:
1. Rrёzimi i vendimit tё autoritetit kontraktor pёr kualifikimin e bashkimit tё
operatorёve ekonomikё “Xhengo” sh.p.k. & “Alb Korça” sh.p.k. & “Curri”
sh.p.k. pёr arsyet si vijon:
a. Ky vendim ёshtё marrё nё shkelje tё kritereve tё vendosura nё dokumentet
e tenderit, shtojca 8 dhe shtojca 9 nё lidhje me mjetet dhe makineritё. Me
kёtё vendim autoriteti kontraktor, Kёshilli i Qarkut Korçё ka shkelur ligjin
nr. 8378, datё 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikёs sё Shqipёrisё”;
b. Shoqёria “Alb Korça” sh.p.k., nё bazё tё dokumenteve tё paraqitura nё kёtё
tender dhe nё bazё tё vendimit nr. 966/3, datё 20.09.2012, nuk ka tё
pёrfshirё nё listёpagesa dhe nuk ka tё siguruar drejtuesin teknik z. A.H. dhe
z. H.M pёr periudhёn korrik 2011 - qeshor 2012, periudhё e kёrkuar nё
kriteret pёr kualifikim, tё hartuara nga autoriteti kontraktor.
2. Rrёzimi i vendimit tё autoritetit kontraktor pёr kualifikimin e bashkimit tё
operatorёve ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k. pasi ky
vendim ёshtё marrё nё shkelje tё kritereve tё vendosura nё dokumentet e
tenderit, shtojca 8 dhe shtojca 9 nё lidhje me mjetet dhe makineritё. Me kёtё
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vendim autoriteti kontraktor, Kёshilli i Qarkut Korçё ka shkelur ligjin nr. 8378,
datё 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikёs sё Shqipёrisё”;
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe të dokumenteve të dёrguara nga autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Nё lidhje me bashkimin e operatorёve ekonomikё “Xhengo” sh.p.k. & “Alb Korça” sh.p.k.
& “Curri” sh.p.k.
1. Pёrsa i pёrket pretendimit tё parё tё parashtruar nga ankimuesi sqarojmё se nё
shtojcёn 9, kriteret e veçanta pёr kualifikim ёshtё parashikuar: “Pёr mjetet e
shёnuara nё regjistrat publikё duhet tё paraqitet dokumenti qё vёrteton
rregjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, taksa vjetore, leje
transporti). Nё rastin e mjeteve tё tjera duhet tё jenё aktet e zhdoganimit ose
faturat e blerjes-kopje e noterizuar”.
Nga ana e ankimuesit pretendohet se nё rivlerёsimin e dytё tё bёrё nga autoriteti
kontraktor bashkimi i operatorёve ekonomikё “Xhengo” sh.p.k. & “Alb Korça”
sh.p.k. & “Curri” sh.p.k. ёshtё klasifikuar, nё kundёrshtim me kriteret pёr
kualifikim, pasi ka paraqitur mjete pa targa dhe tё pa regjistruar nё regjistrat
publikё.
Sqarojmё se Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr. 1262/4, datё
27.12.2012, ka gjykuar se mjetet asfaltoshtruese, grejder dhe rrul nuk pajisen me
leje qarkullimi. Nё momentin kur kёto mjete nuk janё tё pajisur me leje qarkullimi
dhe rrjedhimisht me targёn pёrkatёse, nuk lёshohet akti i kolaudimit, siguracioni
taksa vjetore dhe leja e transportit, siç ёshtё kёrkuar nё pjesёn e parё kriterin e
mёsipёrm pёr kualifikim.
Ёshtё gjykuar gjithashtu se nё kriterin e mёsipёrm parashikohet shprehimisht se nё
rastin e mjeteve tё tjera duhet tё paraqiten aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjeskopje tё noterizuar.
Duke qenё se mjetet e mёsipёrme janё tё shoqёruar me aktet e zhdoganimit nё
pёrputhje me sa pёrcaktuar nё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim, kriteri pёr
kualifikim konsiderohet i plotёsuar nga bashkimi i operatorёve ekonomikё
ekonomikё “Xhengo” sh.p.k. & “Alb Korça” sh.p.k. & “Curri” sh.p.k..
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nё lidhje me kёtё
pikё nuk qёndron.
2. Pёrsa i pёrket pretendimit tё dytё tё parashtruar nga ankimuesi sqarojmё se nё
dokumentet e tenderit, shtojca 9, kriteret e veçanta pёr kualifikim, Loti II, ёshtё
parashikuar se: “Shoqёria duhet tё ketё njё numёr mesatar prej 15 punonjёsish tё
siguruar pёr vitin 2011 dhe pёr periudhёn janar-gusht 2012 sipas vёrtetimit tё
lёshuar nga Drejtoria e Tatimeve pёr pagesat e sigurimeve shoqёrore, shoqёruar
me Listёpagesat e sigurimeve shoqёrore dhe shёndetёsore tё konfirmuara nga
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administrata tatimore, tё shoqёruara me formularёt e deklarimit tё kontributeve tё
sigurimeve shoqёrore dhe shёndetёsore si dhe formularёt e deklarimit tё tё
ardhurave nga punёsimi tё vulosura nga banka pёr secilin muaj pёr periudhёn e
pёrcaktuar mёsipёr. (shkeljet e ligjeve dhe VKM –ve nё deklarimin e listёpagesave
do tё jenё kusht skualifikimi)”.
Shoqёria “Alb Korça” sh.p.k. nё kёtё procedurё prokurimi ka paraqitur Licencёn
NZ. 4407/3, datё 21.03.2011, nё tё cilёn rezultojnё si drejtues teknik z. A. H. dhe z.
H. M.
Pas verifikimit tё dokumentacionit tё paraqitur nga shoqёria “Alb Korça” sh.p.k.
rezulton se z. A. H. dhe z. H. M., drejtues teknik tё kёsaj shoqёrie, nuk figurojnё nё
kёto listёpagesa pёr periudhёn korrik 2011- qeshor 2012.
Sqarojmё se nё nenin 45, pika 2/d tё ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar pёrcaktohet shprehimisht se: “Çdo kandidat ose
ofertues përjashtohet nga pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, në rastet kur
nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve
shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme
në shtetin e origjinës”.
Nga sa mёsipёr Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, nё
lidhje me kёtё pretendim ka vepruar nёshkelje me ligjin pёr prokurimin prokurimin
publik.
Pёr kёtё arsye, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nё lidhje me kёtё pikё
qёndron.
Nё lidhje me bashkimin e operatorёve ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. & “Shqiponja M”
sh.p.k. sqarojmё se:
Nё shtojcёn 9, kriteret e veçanta pёr kualifikim ёshtё parashikuar: “Pёr mjetet e shёnuara
nё regjistrat publikё duhet tё paraqitet dokumenti qё vёrteton rregjistrimin (leje
qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, taksa vjetore, leje transporti). Nё rastin e mjeteve tё
tjera duhet tё jenё aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes-kopje e noterizuar”.
Nga ana e ankimuesit pretendohet se nё rivlerёsimin e dytё tё bёrё nga autoriteti
kontraktor bashkimi i operatorёve ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k.
ёshtё klasifikuar, nё kundёrshtim me kriteret pёr kualifikim pasi ka paraqitur mjete pa
targa dhe tё pa regjistruar nё regjistrat publikё.
Sqarojmё se Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr. 1262/4, datё 27.12.2012, ka
gjykuar se mjetet asfaltoshtruese, grejder dhe rrul nuk pajisen me leje qarkullimi. Nё
momentin kur kёto mjete nuk janё tё pajisur me leje qarkullimi dhe rrjedhimisht me targёn
pёrkatёse, nuk lёshohet akti i kolaudimit, siguracioni taksa vjetore dhe leja e transportit,
siç ёshtё kёrkuar nё pjesёn e parё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim.
Ёshtё gjykuar gjithashtu se nё kriterin e mёsipёrm parashikohet shprehimisht se nё rastin e
mjeteve tё tjera duhet tё paraqiten aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes-kopje tё
noterizuar.
Duke qenё se mjetet e mёsipёrme janё tё shoqёruar me aktet e zhdoganimit nё pёrputhje
me sa pёrcaktuar nё kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim, kriteri pёr kualifikim konsiderohet
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i plotёsuar nga bashkimi i operatorёve ekonomikё ekonomikё “Avdolli” sh.p.k. &
“Shqiponja M” sh.p.k..
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nё lidhje me kёtё pikё
nuk qёndron.
Për sa më sipër, mbështetur në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, pikën 1/a të nenit 28 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”, tё ndryshuar, Komisioni i Prokurimit
Publik,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorёve ekonomikё “Artyka II”
sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k. për procedurën e prokurimit me objekt: “Loti II
“Rikonstruksion i rrugёs Poloskё, Pёrparimaj-Cipan”, me fond limit 42.925.700
lekë (pa T.V.SH), të zhvilluar nё datёn 26.10.2012 nga autoriteti kontraktor
Kёshilli i Qarkut Korçё.
2. Autoriteti kontraktor tё korrigjojё shkeljet e konstatuara mёsipёr, duke skualifikuar
bashkimin e operatorёve ekonomikё “Xhengo” sh.p.k. & “Alb Korça” sh.p.k. &
“Curri” sh.p.k.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
bashkimi i operatorёve ekonomikё “Artyka II” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik, për zbatimin e vendimit.
5. Kundër këtij vendimi, palёt mund tё bёjnё ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrёveshjes administrative.

KRYETAR

LEALBA PELINKU
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