KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 442/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.07.2019 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Power
Industries” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me nr. REF-18591-04-17-2019, me objekt: “Blerje mjeti
per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat
e Qendres Rezidenciale “Lira Berat””, me fond limit 1.491.000
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 30.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Berat.”

Ankimues:

“Power Industries” sh.p.k.
Bulevardi “Gjergj Fishta”, Qendra “Alpas”, Hyrja 1, Kati 5,
Ap.14, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Berat
Rruga “Antipatrea”, Berat

Subjekte të Interesuar:

“Ervis Gavelli” p.f.
Rruga “Baki Gjebrea”, Shesh, Zona Kadastrale 1587, Pasuria
1434/14, Fshati Dushnik, Otllak, Berat
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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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 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.
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 së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.04.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-1859104-17-2019, me objekt: “Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per
nevojat e Qendres Rezidenciale “Lira Berat””, me fond limit 1.491.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
2

II.2. Në datën 30.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 10.05.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1. “Ligus” sh.p.k.
2. “Power Industries” sh.p.k.
3. “Ervis Gavelli” p.f.

1.246.000 lekë, skualifikuar
1.457.000 lekë, skualifikuar
1.470.000 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 10.05.2019, operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për vlerësimin e procedurës së prokurimit si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
për arsyet si më poshtë vijon:
“Ështe paraqitur nga operatori deklarata mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojcës
6, por nuk është shoqeruar me dokumentacionin e automjetit sipas specifikimeve teknike të
përcaktuara në DST”.
II.5. Operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k. në datën 16.05.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, me pretendimet
si më poshtë vijon:
[…]Nje nder parimet kryesore te zhvillimit te procedures se prokurimit eshte ai barazise ne
trajtimin e kerkesave dhe te detyrimeve, qe u ngarkohen ofertuesve ose kandidateve, parashikuar
nga neni 2 i ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik”, te ndryshuar. Me marrjen
pjese ne proceduren e prokurimit, operatoret ekonomike jane te detyruar te pergatisin ofertat, ne
perputhje me kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit dhe ofertat qe nuk pergatiten ne
perputhje me keto dokumenta duhet te refuzohen si te papranueshme. Ne rastin konkret, nga
shqyrtimi i dokumentave te tenderit, rezulton se nga autoriteti kontraktor nuk eshte percaktuar apo
vendosur ndonje kerkese specifike ne lidhje me paraqitjen e dokumentacionit te automjetit as ne
kriteret e vecanta per kualifikim dhe as ne Shtojcen 9 Specifikimet Teknike, lehtesisht e
verifikueshme nga ana e KSHA.
Te gjitha keto kerkesat e percaktuara ne DST dhe specifikimet teknik jane permbushur nga
shoqeria ndaj arsyeja e skualifikimit te dhene nga ana AK KVO, se nuk jane paraqitur dokumentat
e mjetit nuk qendron, dhe nje kriter i pakerkuar ne dokumentat e tenderit nuk duhet te perbeje
shkak per skualifikimin e nje operatori ekonomik. Autoriteti kontraktor duhet te beje vleresimin e
ofertave mbi bazen e kritereve te percaktuara ne dokumentat e tenderit, duke perjashtuar ketu
vleresimin mbi dokumenta shtese te pakerkuara nga autoriteti kontraktor. Operatoret ekonomike
pjesemarres ne nje procedure prokurimi duhet te plotesojne vetem kerkesat e vendosura ne
dokumentat e tenderit e, rrjedhimisht, vleresimi e kualifikimi i tyre duhet te behet ne perputhje
vetem me keto kerkesa. Ne rastin konkret, ne kushtet kur nga ana juaj nuk eshte kerkuar specifikisht
qe te paraqitet dokumentacioni i mjetit ne fazen e vleresimit te procedures, permbushja e
specifikimeve teknik te kerkuara ne dokumentat e tenderit provohet nepermjet dorezimit te shtojces
6 deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknik pasi eshte I vetmi dokument real i kerkuar prej
jush ne DST. Sa me siper, autoriteti kontraktor, duhet te udhehiqet nga parimi i mireperdorimit te
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fondeve publike dhe perfitimi i nje sherbimi me cilesi te mire dhe me cmim me te ulet, si edhe nuk
duhet te gjykoje ne menyre siperfaqesore e formale, aq me teper ne kushte kur kemi nje percaktim
te qarte te kritereve dhe dokumentacionit që duet te paraqitet, dokumentacion ky i cili provohet
me se miri se shoqeria e disponon.
Per kete arsye kerkojme kualifikimin e shoqerise sone, pasi me dokumentacionin e paraqitur
shoqeria jone ka plotesuar kriteret per kualifikim konform kerkesave te autoritetit ne DST dhe se
skualifikimi i ofertes sone eshte bere ne menyre arbitrare dhe jo te bazuar. Ne si OE te bindur per
ligishmerine e kerkesave tona do te ndjekim te gjitha rruget dhe instancat e ankimimit.
II.6. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, ky i fundit në datën 21.05.2019,
me anë të shkresës nr.2635/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues
duke e refuzuar atë. Operatori ekonomik ankimues pretendon se ka marrë dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së tij, më anë të njoftimit në sistemin e prokurimit elektronik në datë
22.05.2019.
II.7. Në datën 28.05.2019 operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik duke të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoriteti kontraktor. Ndër të tjera, në argumentimin e tij, operatori ekonomik ankimues ka shtuar:
[…] Kembengulja e Ak qe shoqeria jone nuk ka plotesuar kerkesat e saj per paraqitjen e
dokumentave te kerkuar ne DST, specifikimet teknike nuk qendron pasi ne DST nuk ka asnje pike
ku te thote qe: duhet te paraqiten dokumentat e mjetit ne momentin e vleresimit te procedures por
ne nje dokument te emertuar "Specifikime makina” nga ana e AK eshte kerkuar qe mjeti te kete:
……
Pedane hidraulike…
sistem sigurimi…
Estetik e jashtme…
Mjeti te jete me dokumentacion te rregullt dhe te vlefshem…
mjeti te jete me kriko…
Te gjitha sa me siper jane karakteristika qe mjeti duhet te plotesoje nuk jane kerkesa per
kualifikim… referuar LPP neni 23 pika 1 Specifikimet teknik, qe percaktojne karakteristika e
mallrave… pra sherbejne vetem si pershkrim i mallrave te kerkuar dhe ne asnje rast kjo nuk duhet
te ngaterrohet me kerkesat per kualifikim referuar nenit 27 te RRPP pika 3. Kerkesat e vecanta te
kualifikimit duhet te perfshijne te gjitha kriteret specifike, ne perputhje me nenin 46 te LPP.
Kriteret duhet te jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me afiesine zbatuese, natyren dhe
vleren e kontrates. Ne cdo rast, autoriteti kontraktor duhet te percaktoje dokumentet konkrete qe
duhet te paraqesin operatoret ekonomike per permbushjen e ketyre kritereve. Nese autoriteti
kontraktor deshironte qe ne fazen e kualifikimit te paraqiteshin dokument e mjetit sipas
parashikimeve te shtojces 6 "Deklarate mbi Permbushjen e Specifikimeve Teknike", nje shtojce
standarte per cdo procedure qe parashikon: “…Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te
percaktuara ne dokumentat e tenderit dhe e vertetojme kete me certifikata e dokumenta nese
kerkohen nga autoriteti kontraktor), te dorezuar bashke me kete deklarate...atehere ai duhet ta
shprehte qarte ne kerkesat e vecanta per kualfikim dhe jo te interpretohet sipas deshires nga AK
duke vepruar me dy standarte dhe skualifikuar operatore ekonomik pjesmarres vetem sepse keshtu
ka deshire AK duke i shkaktuar dem ekonomik operatoreve ekonomik pjesmarres, per me teper qe
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referuar kerkesave te vet AK mjeti duhet te ishte i disponueshem brenda 24 oreve nga momenti
mbylljes se fazes se vleresimit per tu paraqitur prane Bashkise Berat per tu kontrolluar fizikisht
nese eshte sipas specifikimeve te vendosura ne dst dhe ne si pjesmarres ne kete procedure kemi
marre te gjitha masat qe kete mjet ta kemi ne gjendje per ta paraqitur prane AK. Permbushja e
pikes 2.3 per kapacitetin teknik ne kriteret e vecanta per kualifikim eshte kerkuar qe te realizohet
vetem nepermjet eksperiencave te ngjashme dhe deklarates se garancise per mjetin e prokuruar,
tendenca e AK per te fshehur dhe interpretuar kerkesat per kualifikim tregon vetem qe per kete
procedure ka qene e mirmenduar se si do te shpallej fitues nje operator ekonomik i caktuar
kundershtim te plote me nenet 1. 2, 23 te LPP dhe nenin 27 pika 3 te RRPP duke qene se dhe vet
Shtojca 9 "Specifikimet teknik" eshte lene bosh me qellimin e vetem qe Ak te operoj me dy standarte
sipas interesit. Pra sa thame me siper verifikimi i permbushjes se kapacitetit teknik te mjetit mund
te behej vetem nepermjet verifikimit faktik te mjetit duke qene se AK nuk ka kerkuar as katalog, as
foto, as skede teknike me qellim verifikimin e permbushjes se specifikimeve te kerkuara. Referuar
parashikimeve ligjore per zhvillimin e nje procedure prokurimi operatore ekonomike pjesemarres
ne nje procedure prokurimi duhet te plotesojne vetem kerkesat e vendosura ne dokumentat e
tenderit e, rrjedhimisht, vleresimi e kualifikimi i tyre duhet te behet ne perputhje vetem me keto
kerkesa. Ne rastin konkret, ne kushtet kur nga ana juaj nuk eshte kerkuar specifikisht qe te
paraqitet dokumentacioni i mjetit ne fazen e vleresimit te procedures, permbushja e specifikimeve
teknik te kerkuara ne dokumentat e tenderit provohet nepermjet dorezimit te shtojces 6 deklarate
mbi permbushjen e specifikimeve teknik pasi eshte i vetmi dokument real i kerkuar prej jush ne
DST ku ne si shoqeri garantojme se mjeti i ofertuar prej nesh permbush te gjitha specifikimet
teknik sipas kerkesave tuaja dhe ju si AK ju mbetet qe te verifikoni permbushjen e tyre nepermjet
kontrollit fizik ne momentin qe mjeti do te paraqitet prane jush. Sa me siper, autoriteti kontraktor,
duhet te udhehiqet nga parimi i mireperdorimit te fondeve publike dhe perfitimi i nje sherbimi me
cilesi te mire dhe me cmim me te ulet, si edhe nuk duhet te gjykoje ne menyre siperfaqesore e
formale, aq me teper ne kushte kur kemi nje percaktim te qarte te kritereve dhe dokumentacionit
qe duhet te paraqitet, dokumentacion ky i cili provohet me se miri se shoqeria e disponon. Per kete
arse kerkojme kualifikimin e shoqerise sone, pasi me dokumentacionin e paraqitur shoqeria jone
ka plotesuar kriteret per kualifikim konform kerkesave te autoriteit ne DST dhe se skualifikimi i
ofertes sone eshte bere ne menyre arbitrare dhe jo te bazuar.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 3026/1 prot., datë 07.06.2019, protokolluar me tonën në datën
10.06.2019, me objekt “Kthim përgjigje”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin
e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Power Industries” sh.p.k. i cili kundërshton
arsyen e skualifikimit të ofertës së tij ekonomike “[…]Ështe paraqitur nga operatori deklarata
mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojcës 6, por nuk është shoqeruar me
dokumentacionin e automjetit sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DST”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 të dokumentave të tenderit të procedurës objekt shqyrtimi, është përcaktuar:
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.
Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik
_______________deklaroj se:
Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar
bashkë me këtë deklaratë.
Data e dorëzimit të deklaratës ________________
Përfaqësuesi i ofertuesit _____________________
Nënshkrimi _____________________
V ula _______________________
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, rezulton se në shtojcën 8, janë përcaktuar kriteret
e përgjithshme dhe kriteret e veçanta për kualifikim, nga ku nuk evidentohet të jetë përcaktuar
ndonjë kërkesë për dorëzim dokumentacioni me qëllim vërtetimin e përmbushjes së specifikimeve
teknike në lidhje me mjetin objekt prokurimi, madje në asnjë vend në dokumentat e tenderit nuk
është përcaktuar ndonjë kërkesë e tillë.
III.1.3. Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit të procedurës objekt shqyrtimi, është përcaktuar:
Shtojca 9
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë
të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
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Brenda 24 oreve nga momenti i mbyllejs se fazes se vleresimit te ofertave OE i renditur i pari
duhet duhet te sjell mjetin prane Bashkise Berat per tu kontrolluar fizikisht nese eshte sipas
specifikimeve te vendosura ne dst.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Ndërkohë që në shtojcën e publikuar nga autoriteti kontraktor “Specifikimet teknike”, janë
përcaktuar:
Specifikime teknike
Tipi i mjetit: Mjet per Transport personash me aftesi ndryshe 8+1 vende
Mjeti te jete Prodhim Perendimor
Lloji i karburantit: Diezel
Nr. i kubikeve: 2000-2200
Kamio: Automat
Viti i prodhimit: 2008 e ne vazhdim
Nr. i kilometrazhit: jo me hume se 230 000 km
Ajer te kondicionuar
Pedane Hidraulike per ndritjen e karocave te personae me aftesi ndryshe e instaluar ne pjesen
fundore te makines
Sistem sigurimi per karocat e personave me aftesi ndryshe
Estetik e jashtme dhe e brendshme te jene ne gjendje te mire (pa gervishje, goditje)
Mjeti te jete me dokumentacion te rregullt dhe te vlefshem
Siguracion per mjetin dhe per pasagjeret, Leje Qarkullimit, Sigurim teknik, certifikate pronesie
Mjeti te jete me kriko, xhiro makine, fikse zjarri, kuti e ndihmes se shpejte
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga
operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k., rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentacion
si më poshtë vijon:
- Shtojcë 6, “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, shtojcë kjo e detyrueshme
për t’u plotësuar nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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... .”
III.1.6. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
kontraktor do të konsiderojë 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.
III.1.7. Në rastin konkret, nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, rezulton se nga autoriteti
kontraktor nuk është përcaktuar apo vendosur ndonjë kërkesë në lidhje me dorëzimin e ndonjë
dokumentacioni për mjetin objekt prokurimi, për të vërtetuar përmbushjen e specifikimeve teknike
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të tij, ndaj paraqitja apo mosparaqitja e tyre nuk mund të përbëjë shkak për
kualifikimin/skualifikimin e një operatori ekonomik. Autoriteti kontraktor duhet të bëjë vlerësimin
e ofertave mbi bazën e kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit, duke përjashtuar këtu
vlerësimin mbi dokumenta shtesë të pakërkuara nga autoriteti kontraktor, të cilat janë paraqitur
nga një operator ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit. Për pasojë, gjykojmë se
operatorët ekonomonikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi duhet të plotësojnë vetëm
kërkesat e vendosura në dokumentat e tenderit e, rrjedhimisht, vlerësimi e kualifikimi i tyre duhet
të bëhet në përputhje vetëm me këto kërkesa.
Në rastin në shqyrtim, në kushtet kur nga ana e autoritetit kontraktor nuk është kërkuar të paraqitet
asnjë dokumentacion për mjetin objekt prokurimi, për të vërtetuar përmbushjen e specifikimeve
teknike të tij, rrjedhimisht këto të fundit do të konsiderohen të përmbushura nëpërmjet dorëzimit
të shtojcës 6 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”.
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. KPP sjell
në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që
duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do të jetë e njëjtë
me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e parashikuara
në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
III.1.8. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik vlen të sqarojë se, në Dokumentat Standarde
të Tenderit të cilat gjenden të publikuara në faqen zyrtare online të Agjencisë së Prokurimit Publik
në mënyrë të qartë e specifike thuhet se Shtojcat 8, 9, 10 janë “... për tu plotësuar nga Autoriteti
Kontraktor”, ndërkohë që Shtojca 6 është “...për tu plotësuar nga Operatori Ekonomik”, pra
shtojcat 8, 9 dhe 10 përmbajnë detyrimin të plotësohen nga autoriteti kontraktor në mënyrë të tillë,
që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për llojin e shërbimeve, cilësinë e tyre,
detyrave, kushteve dhe afateve, llojin e materialeve që do të përdoren si dhe kërkesa të tjera, të
cilat lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit objekt kontrate, pra përshkruajnë minimumin ose
tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërës, që garantojnë kryerjen e shërbimeve të kërkuara
dhe cilësinë e tyre.
Përmbushja e specifikimeve teknike, të kërkuara në dokumentat e tenderit, provohet nëpërmjet
dorëzimit të shtojcës 6 “Deklaratë për përmbushjen e specifikimeve teknike” dhe dorëzimit të
dokumentave të tjera, të specifikuara qartë, nëse këto kërkohen nga autoritetet kontraktore.
III.1.9. Duke u rikthyer tek pretendimi konkret i çështjes, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson
se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k. në këtë
procedurë prokurimi, është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” sh.p.k. qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-18591-04-17-2019, me objekt:
“Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat e
Qendres Rezidenciale “Lira Berat””, me fond limit 1.491.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Power Industries” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e kualifikuar këtë operator 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 të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 961 Protokolli
Datë 28.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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