KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 635/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.12.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM
MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k, nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ndërtim Depo Uji 4000 m3
në Yzberisht”, me fond limit 104.907.546 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 22.10.2014 nga autoriteti kontraktor UJËSJELLËS KANALIZIME
TIRANË sh.a.
Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k &
“BAMI” sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt “Ndërtim Depo Uji 4000 m3 në Yzberisht”, me fond limit
104.907.546 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 22.10.2014 nga autoriteti
kontraktor UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sh.a.

Ankimues:

“NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k)
Adresa: Zona Industriale Patos-Fier
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“CURRI” sh.p.k
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k)
Adresa: Rr.“Kajo Karafili”, Pall.8/1 Bimbashi, Shk.2, Ap.4, Kati-II
Tiranë

Palë e ankimuar:

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sh.a
Adresa: Rr.“5 Maji”, pranë Medresesë,
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
“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, z. Gentian Këri, z. Leonard
Gremshi dhe zj. Juliana Hoxha, 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 ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë të interesuar për të marrë pjesë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, 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
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përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.4. Kanë 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Ndërtim Depo Uji 4000 m3 në Yzberisht”, me fond limit 104.907.546 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 22.10.2014 nga autoriteti kontraktor UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sh.a.
II.2. Në datën 22.10.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Në këtë
procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat
ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
Nr.

Operatori Ekonomik

Oferta (pa TVSH)

1.
2.
3.

“WAT 2010” sh.p.k
“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “NDËRTIM
MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k
“ALIKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION”
sh.p.k
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “CURRI”
sh.p.k & “BAMI” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “PEVLAKU”
sh.p.k & “GJIKURIA” sh.p.k

S’ka paraqitur ofertë
87.016.799 lekë skualifikuar
91.292.709 lekë skualifikuar

4.
5.
6.

96.865.143 lekë skualifikuar
97.394.301 lekë skualifikuar
103.181.685 lekë skualifikuar

II.3. Në datën 17.11.2014, bashkimi i operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS”
sh.a & “HASTOCI” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi, për arsye se:
(i)

“Bashkimi i operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI”
sh.p.k ka mangësi, pasi ISO 18001-2007, pas verifikimit të bërë në faqen zyrtare të
kompanisë Mirtec s.a, e cila e ka lëshuar këtë dokument, nuk rezulton që të ketë lëshuar
ISO për operatorin ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a.”
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II.4. Në datën 18.11.2014 operatori ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a &
“HASTOCI” sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si
më poshtë:
“Në lidhje me çertifikatën OHSAS 18001-2007, garantojmë dhe vërtetojmë se çertifikatat
e paraqitura janë të sakta dhe mund të konfirmohen nga organizata që i ka lëshuar. Fakti
që kjo çertifikatë nuk del në faqen e entit që e ka lëshuar, nuk dëshmon që kjo çertifikatë
nuk është e rregullt. Autoriteti kontraktor nëse ka dyshime, në bazë të ligjit dhe
rregullave të prokurimit publik, ka të drejtë të bëjë verifikimet përkatëse, duke kërkuar
me shkresë zyrtare vërtetësinë e një dokumenti pranë organit që e ka lëshuar, pasi thjesht
verifikimi në faqen përkatëse të internetit, nuk mund të jetë shkak skualifikimi.
Bashkëlidhur keni dokumentacionin përkatës nga enti që na ka lëshuar çertifikatën ISO.”

(i)

II.5. Në datën 18.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje bashkimit të operatorëve
ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k, duke sqaruar:
(i)

“Në ankesën tuaj ngrini pretendime që kanë lidhje me dokumentat për të cilat KVO ka
konstatuar se ka mangësi ligjore. Për të kundërshtuar arsyetimin e KVO-së, nga ana juaj
ankesa duhet të ishte shoqëruar me dokumentacionin përkatës, që ka lidhje me ankesën
tuaj. Në mungesë të këtyre dokumentave të cilat mbështesin pretendimet tuaja, ju
informojmë se pretendimet tuaja nuk merren parasysh.”

II.6. Në datë 24.11.2014 operatori ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a (përfaqësues
i bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI”
sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Bashkangjitur kësaj ankese,
ankimuesi ka paraqitur edhe dokumentacionin e poshtëshënuar:
(i) Shkresën e operatorit ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a me nr.114 prot,
datë 18.11.2014, nëpërmjet së cilës ankimuesi i kërkon shoqërisë “ZIG company” sh.p.k
“Vërtetim për vlefshmërinë e çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007”;
(ii) Shkresën e shoqërisë“ZIG company” (datë 20.11.2014), me lëndë “Dijeni mbi
vërtetësinë e çertifikimit të Sistemit të Menaxhmit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
OHSAS 18001:2007, në kompaninë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a.;
(iii)Vërtetimin e lëshuar nga shoqëria MIRTEC s.a, më datë 19.11.2014, mbi vlefshmërinë e
çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007 (kopje në anglisht dhe përkthim i noteruar).
II.7. Në datën 17.11.2014, bashkimi i operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k
është njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsye se:
(i)

“Bashkimi i operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k nuk plotëson
kapacitetin teknik pika 9, pasi mjetet e paraqitura, nga operatori “BAMI” sh.p.k
përkatësisht me targa KR 7568 A, TR 2546 S, si dhe TR 2547 S janë paraqitur nga
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operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k, me kontratë qiraje Nr.28 Rep, Nr.27 Kol, datë
09.05.2014, me afat deri më datë 09.05.2016. Edhe në kërkesën për sqarim nr.14973/6,
datë 11.11.2014, ju nuk keni dhënë asnjë sqarim për të hedhur poshtë pretendimin.
Mjetet e mësipërme janë dhënë me kontratë qiraje, ndërkohë që operatori “BAMI” sh.p.k
i deklaron si të paangazhuara. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti ose të
dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.”
II.8. Në datën 20.11.2014 operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Arsyetimi i dhënë nga autoriteti, përveçse në kundërshtim me ligjin, është dhe një
absurditet i pakuptimtë, pasi në përputhje me DST ne kemi paraqitur të gjitha makineritë
që secila shoqëri disponon. Nuk kuptojmë lidhjen që bëhet mes dy procedurave të veçanta
prokurimi. Makineritë me targa KR 7568 A, TR 2546 S, si dhe TR 2547 S janë pronë e
shoqërisë “BAMI” sh.p.k. ato janë paraqitur në këtë procedurë prokurimi si kapacitet
teknik i shoqërisë lidhur me makineritë. Në procedurën tjetër të prokurimit, ku ne jemi
skualifikuar, këto makineri janë marrë me qira nga shoqëria “CURRI” sh.p.k.
KVO i referohet deklaratës ku shoqëria “BAMI” sh.p.k deklaron se nuk i ka të
disponueshme për këtë procedurë prokurimi, nëse bashkimi i operatorëve shpallet fitues.
“Makineri të angazhuara”, do të thotë që shoqëria “BAMI” sh.p.k të ketë lidhur një
kontratë për realizim të punëve dhe të ketë në këtë kontratë makineri të angzhuara. Në
kushtet e një procedure prokurimi, nuk kemi të bëjmë me angazhim të makinerive, por
thjesht paraqitje të kapaciteteve teknikë dhe vënie në disppozicion të tyre në rastin kur
bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues. Anëtarët e KVO-së kanë ngatërruar
procedurën e prokurimit të cilës i referohen. Oferta jonë është skualfikuar nga procedura
e prokurimit, prandaj dhe nuk ka kuptim t’i quash “të angazhuara” makineritë që
vendosen në dispozicion të një procedure prokurimi, pasi “angazhimi”, fillon vetëm në
momentin kur ka një kontratë të lidhur sipas ligjit në fuqi dhe Kodit Civil të RSH.

(ii)

Së dyti, referuar kuotimit të bërë nga KVO, autoriteti kontraktor ka kualifikuar dhe
vlerësuar edhe ofertat e katër kompanive të tjera. Duke qënë se operojmë në të njëjtin
treg (atë të ndërtimit të infrastrukturës inxhinierike me fonde publike), ne jemi në dijeni
të eksperiencave të këtyre kompanive dhe asnjëra prej tyre nuk ka eksperiencë në
realizimin e kontratave të ngjashme të natyrës “depo uji”. Ndërkohë që shoqëria
“CURRI” sh.p.k., vetëm më autoritetin kontraktor UKT sh.a ka realizuar dy të tilla:
“Depo 6000 m3 Tiranë” dhe “Depo 6500 m3 Gurore Dajt”. Ndaj kuotimi i këtyre
shoqërive është në kundërshtim me kërkesat e DST dhe të LPP.

II.9. Në datën 24.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje bashkimit të operatorëve
ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k, duke sqaruar:
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(i)

“Në vlerësimin e tij autoriteti kontraktor nuk ka bërë mbivendosje të procedurave të
prokurimit, por ka respektuar atë ç’ka Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, përcakton si
“posedim”. Kuptimi i “posedimit” që jepet nga ky Kod, nuk e zhvesh pronarin nga
pronësia e sendit, por nga e drejta e përdorimit të tij. Në këtë kuptim, Kontrata e Qirasë,
Nr.28 Rep, Nr.27 Kol, datë 09.05.2014, me afat deri më 09.05.2016, lidhur mes
operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k, e ka zhveshur këtë të fundit
nga posedimi i mjeteve dhe si rrjedhojë edhe nga e drejta e përdorimit të tyre.”

II.10. Në datë 02.12.2014 operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.11. Në datën 27.11.2014, me shkresën nr.18703/1 prot., datë 27.11.2014, si dhe në datën
09.12.2014, me shkresën nr.19142/1 prot., datë 09.12.2014, dhe lëndë: “Informacion mbi
zhvillimin e procedurës së hapur të prokurimit me objekt “Ndërtim Depo Uji 4000 m3 në
Yzberisht”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor, lidhur me (respektivisht) ankesat e bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM
MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k. dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë
“CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k.

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 “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a &
“HASTOCI” sh.p.k), mbi arsyen e skualifikimit sipas të cilës “...dokumentacioni i paraqitur ka
mangësi, pasi ISO 18001-2007, pas verifikimit të bërë në faqen zyrtare të kompanisë Mirtec s.a,
e cila e ka lëshuar këtë dokument, nuk rezulton që të ketë lëshuar ISO për operatorin ekonomik
“NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a”, Komisioni vëren se:
III.1.1. Në dokumentat standarte të tenderit, Shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika
2.3 (“kapaciteti teknik”), nënpika 5, është kërkuar:
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“Shoqëria duhet të paraqesë çertifikatë mbi kushtet e sigurisë dhe shëndetit të
punonjësve OHSAS 18001-2007 (e vlefshme). Në rast bashkimi operatorësh çdo
operator duhet të paraqesë ISO.”
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se për të
plotësuar kriterin e sipërpërmendur, ky i fundit ka paraqitur:
(i)

(ii)

Çertifikatën e Konformitetit të Menaxhimit të Sistemit OHSAS 18001:2007, të lëshuar në
favor të shoqërisë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a, nga kompania MIRTEC s.a (e
vlefshme për periudhën kohore 16.09.2013-16.09.2016).
Çertifikatën e Menaxhimit të Sistemit OHSAS 18001:2007, të lëshuar në favor të
shoqërisë “HASTOÇI” sh.p.k, nga kompania TUV AUSTRIA HELLAS (e vlefshme për
periudhën kohore 11.03.2013-11.03.2016).

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. Në nenin 53, pika 3, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, theksohet 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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Në VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian ose
ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të
kandidatit ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”;
III.1.6. Bashkangjitur ankesës së paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi ka
paraqitur edhe dokumentacionin e poshtëshënuar:
(i) Shkresën e operatorit ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a me nr.114 prot,
datë 18.11.2014, nëpërmjet së cilës ankimuesi i kërkon shoqërisë “ZIG company” sh.p.k
“Vërtetim për vlefshmërinë e çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007”;
(ii) Shkresën e shoqërisë“ZIG company” (datë 20.11.2014), me lëndë “Dijeni mbi
vërtetësinë e çertifikimit të Sistemit të Menaxhmit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
OHSAS 18001:2007, në kompaninë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a.;
(iii)Vërtetimin e lëshuar nga shoqëria MIRTEC s.a, më datë 19.11.2014, mbi vlefshmërinë e
çertifikatës ISO OHSAS 18001-2007 (kopje në anglisht dhe përkthim i noteruar).
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III.1.7.Mbështetur në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, me paraqitjen e
çertifikatave të cituara në pikën III.1.2., bashkimi i operatorëve ekonomikë “NDËRTIM
MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k, e ka përmbushur kriterin në fjalë. Për më tepër,
pretendimet e ankimuesit vërtetohen edhe nga dokumentacioni i përmendur në pikën III.1.6. të
lartpërmendur.
III.1.8. Për sa i përket vërtetësisë së dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik nga
ankimuesi (çertifikatave të cituara në pikën III.1.2.), KPP sqaron se mbështetur në kreun V, pika
4, shkronja “gj”, të VKM-së nr.1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: “Nëse ka dyshime, autoriteti kontraktor verifikon
dokumentacionin e dorëzuar nga ofertuesit...”, autoriteti kontraktor duhej të kishte marrë masat e
nevojshme dhe të kishte kryer verifikimin e duhur zyrtar, duke kontaktuar drejtpërsëdrejti
entin/organin shtetëror/institucionin privat, që ka lëshuar dokumentin në fjalë, apo është
përgjegjës për dhënien e një konfirmimi të saktë zyrtar.
Si rrjedhojë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik
“NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k), qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “CURRI” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k), mbi arsyen e skualifikimit sipas të
cilës “...ky bashkim operatorësh nuk plotëson kapacitetin teknik pika 9, pasi mjetet e paraqitura,
nga operatori “BAMI” sh.p.k janë paraqitur nga operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k, me
kontratë qiraje…”, Komisioni vëren se:
III.2.1. Në dokumentat standarte të tenderit, Shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika
2.3 (“kapaciteti teknik”), nënpika 9, është kërkuar që ofertuesit të paraqesin:
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në
dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:
Mjetet
Kamion vetëshkarkues me kapacitet 20 ton
Eskavator me goma
Vinç mbi 60 ton
Autobetoniere
Rul vibrues
Pompë betoni
Pompe uji
Motogjenerator
Motosaldatriçe
Panele Armature
Depozitë Uji
Pompë Suvatimi
Vibrator Betoni
Sondë pilota betoni

Sasia
7 copë
2 copë
1 copë
4 copë
1 copë
2 copë
2 copë
2 copë
2 copë
1000 m2
1 copë
2 copë
3 copë
1 copë

Gjendja
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera
Pronësi ose me qera

a) Operatori Ekonomik të paraqesë deklaratën sipas shtojcës Nr. 9
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b) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus çertifikatën e kontrollit teknik dhe
siguracionin e mjetit dhe për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton
regjistrimin e tij plus çertifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit, duhet të
shoqërohet me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë
periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.
c) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri
në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr.9
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).
ç) Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se bashkimi i operatorëve ekonomikë
“CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k, ka paraqitur shtojcat përkatëse për makineritë të plotësuara
nga secili prej anëtarëve të grupit, si dhe dokumentin “Deklaratë” (gjithashtu i plotësuar veçmas
nga seicili prej tyre) në lidhje me këto mjete. Në deklaratën e tij, operatori “BAMI” sh.p.k
konfirmon shprehimisht se: “Nëse shpallemi fitues në këtë tender, makineritë e vëna në
dispozicion sipas shtojcës 9 (DST), do të jenë të angazhuara vetëm në kontratën “Ndërtim Depo
Uji 4000 m3 në Yzberisht”, dhe nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera [...]”.
III.2.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur pranë KPP-së nga UJËSJELLËS
KANALIZIME TIRANË sh.a., me shkresën nr.19142/1 prot., datë 09.12.2014, rezulton që në
datë 11.11.2014, KVO i ka kërkuar sqarime bashkimit të operatorëve ekonomikë “CURRI”
sh.p.k & “BAMI” sh.p.k, lidhur me mjetet e paraqitura nga operatori ekonomik “BAMI” sh.p.k
dhe përkatësisht mjetet me targa KR 7568 A, TR 2546 S, si dhe TR 2547 S. Sipas kërkesës për
sqarim, këto mjete janë paraqitur nga operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k, me kontratë qiraje
Nr.28 Rep, Nr.27 Kol, datë 09.05.2014, me afat deri më datë 09.05.2016, në një procedurë tjetër
të mëvonshme prokurimi (“Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga Rr. “Teodor
Keko” dhe “Lumi i Lanës”).
Në sqarimet e dhëna me shkresën e datës 12.11.2014, operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k
deklaron se “…nuk janë të detyruar të mbajnë peng makineritë vetëm për një procedurë
prokurimi, pasi ajo është thjesht një procedurë vlerësimi dhe nuk është arritur në fazën e lidhjes
së kontratës…”
III.2.4. Sa më sipër, mbështetur në kontratën e qirasë së përmendur në pikën III.2.3., si dhe në
nenin 801 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, në të cilin përcaktohet se “Qiraja është
kontrata me të cilën njëra palë (qiradhënësi) detyrohet t’i japë palës tjetër (qiramarrësit) një
send të caktuar, në gëzim të përkohshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar.”, dhe nenin 812 të të
njëjtit Kod, që parashikon se “Qiramarrësi duhet të marrë në dorëzim sendin dhe ta përdorë për
qëllimin që është parashikuar në kontratë ...”, duke filluar që nga data 09.05.2014 e deri në
datën 09.05.2016, mjetet në fjalë, në kuptimin juridik “janë në dorëzim” (posedohen), si edhe
“gëzohen” nga operatori ekonomik “CURRI” sh.p.k. Kjo do të thotë që, gjatë gjithë kësaj
periudhe (përfshirë edhe momentin e publikimit të procedurës së prokurimit “Ndërtim Depo Uji
4000 m3 në Yzberisht”, data 22.10.2014, e në vijim përgjatë procedurës së vlerësimit të ofertave),
për aq kohë sa kjo kontratë është ende në fuqi dhe nuk ekziston asnjë deklaratë e palëve që të
vërtetojë prishjen e saj, këto mjete/makineri kanë vazhduar të mos “gëzohen” nga “BAMI”
sh.p.k., por nga “CURRI” sh.p.k., ç’ka rrjedhimisht sjell që deklarata e sipërpëmendur e lëshuar
9

nga operatori “BAMI” sh.p.k (sipas të cilës operatori në cilësinë e poseduesit dhe gëzuesit të
tyre, vë në dispozicion mjetet në fjalë, si dhe deklaron se këto mjete nuk do të angazhohen në
kontrata të tjera), të jetë e pavërtetë.
III.2.4. 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.”
Në nenin 53, pika 3, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
theksohet 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 dokumentat e tenderit...”.
Në nenin 47, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
përcaktohet që “Autoriteti kontraktor skualifikon çdo kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna
të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, deri në fazën e shpalljes së kontratës fituese...”
Në përfundim të analizës së fakteve përkatëse, KPP konstaton se dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit
kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm e, rrjedhimisht, pretendimi i operatorit
ekonomik “CURRI” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k
& “BAMI” sh.p.k), nuk qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “CURRI” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k), Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon se:
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.3.2. Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të
jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në rastin konkret, bashkimi i operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k, mbetet
i skualifikuar në bazë të arsyetimit të mësipërm, pra trajtimi i pretendimeve të ankimuesit në
lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurë, nuk kanë ndikim mbi fatin e
çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar pretendimet mbi kualifikimin e tij. Rrjedhimisht, në
kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
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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 ankimues “NDËRTIM MONTIM
PATOS” sh.a (përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM
PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k), për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt “Ndërtim Depo Uji 4000 m3 në Yzberisht”, me fond limit 104.907.546 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 22.10.2014 nga autoriteti kontraktor UJËSJELLËS
KANALIZIME TIRANË sh.a.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “CURRI” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k & “BAMI” sh.p.k), për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ndërtim Depo Uji 4000 m3 në
Yzberisht”, me fond limit 104.907.546 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 22.10.2014 nga
autoriteti kontraktor UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sh.a.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k, si dhe
të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë bashkim operatorësh.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a (përfaqësues i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “NDËRTIM MONTIM PATOS” sh.a & “HASTOCI” sh.p.k).
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1816 Protokolli,
Datë 24.11.2014

Nr.1853 Protokolli,
Datë 02.12.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
Punoi: F.Alimehmeti
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