REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 302/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 21.04.2015, mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. në procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbimin e mbikëqyrjes dhe
ndjekjen e realizimit të punimeve për objektin: Tirana Olimpic Park”,
me fond limit 7.098.522 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.03.2015,
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Ankimues:

“C.E.C. Group” sh.p.k.
Rruga “Dritan Hoxha”, Nd. 117, Shk. 2, Ap. 4/2, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Rruga “Durrësit”, Nr 23. 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. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
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;
1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas ka 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 përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
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 12.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbimin e mbikëqyrjes dhe ndjekjen e
realizimit të punimeve për objektin: Tirana Olimpic Park”, me fond limit 7.098.522 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 27.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Arsimit dhe
Shkencës.
II.2. Në datën 27.03.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 31.03.2015 autoriteti kontraktor, nëpërmjet postës elektronike (në portalin
elektronik të prokurimeve), i ka kërkuar operatorit ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. të paraqesë,
brenda datës 02.04.2015, sqarim mbi ofertën e paraqitur prej tij, e cila rezulton ofertë anomalisht
e ulët.
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II.4. Në datën 01.04.2015 operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k., ka paraqitur pranë
autoritetit kontraktor, në mënyrë shkresore dhe elektronike, informacionin e kërkuar lidhur me
sqarimin e ofertës së paraqitur prej tij.
II.5. Në datën 07.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, ku rezultojnë të kualifikuara dy oferta, të paraqitura nga operatorët
ekonomikë “C.E.C. Group” sh.p.k. (i renditur në vendin e parë) dhe “Infra Konsult” sh.p.k. (i
renditur në vendin e dytë).
II.6. Në datën 21.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton i skualifikuar operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. dhe
i kualifikuar operatori ekonomik “Infra Konsult” sh.p.k.
II.7. Në datën 24.04.2015, operatori ekonomik ankimues “C.E.C. Group” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar rivlerësimin e procedurës dhe
skualifikimin e tij e konkretisht “analiza e kostos, e paraqitur nga “C.E.C. Group” sh.p.k., nuk
është në përputhje me legjislacionin në fuqi pasi, nuk ka argumentuar me detaje sipas grafikut të
punimeve, ditët e punës për secilin punonjës”, duke pretenduar se në Dokumentat e Tenderit nuk
është kërkuar një Grafik Punimesh i tillë ose të specifikohen ditët që duhet të jetë prezent çdo
inxhinier. Sipas tij, në DT përcaktohet se shoqëria duhet të jetë prezente 24 muaj dhe shoqëritë
nuk mund të paraqesin dokumenta që nuk kërkohen në DT.
Në lidhje me pagat e punonjësve ankimuesi pretendon se, kjo është një politikë e brendëshme e
kompanisë që stafin e ka kontraktuar me një pagë bazë prej 22.000 lekë në muaj dhe shtesa e
pagës është në funksion të performancës së punonjësve. Pra, sipas ankimuesit, nuk ka asgjë që
bie ndesh me ndonjë ligj në fuqi, që deri dje, Ing. Rezident Dh. K. paguhej 27.000 lekë dhe nga
fitimi i kësaj kontrate do të paguhet më shumë, e njëjta logjikë edhe për Ing. N. H.
Gjithashtu, ankimuesi sqaron se inxhinieri rezident është 24 muaj prezent në objekt, duke
garantuar pikërisht kontrollin e punimeve të ndërtimit, kontrollin e librit të kantierit dhe është
përgjegjës për saktësinë, vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit. Pjesa
tjetër e stafit do të jetë prezent për periudhën ku do të kryhen punimet specifike, ku ata janë
specialist. Për një kontratë 2 vjeçare, prezenca e inxhinierëve topograf, elektrik, mekanik mjedis
dhe hidroteknik një vit është mëse e mjaftueshme pasi, punimet që ata mbulojnë nuk zgjasin nga
fillimi i kontratës por, fillojnë pasi ka mbaruar ndërtimi i strukturës. Në DT nuk është përcaktuar
koha se sa duhet të jenë prezent stafi mbështetës por, shoqëria duhet të jetë prezent 24 muaj për
përmbushjen e kontratës.
II.8. Në datën 04.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3336/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “C.E.C. Group” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
pretendimin se “Skualifikimi juaj është bërë mbi dhënien e një vendimi mbi zhvillimin e
procedurave nga komisioni i ngritur për shqyrtimin e ankesave të kësaj procedure...”.
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bashkëlidhur përgjigjes drejtuar ankimuesit, autoriteti kontraktor ka përcjellë një vendim të
Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave ku konstatohet se, në datën 14.04.2015 pranë autoritetit
kontraktor ka paraqitur ankesë operatori ekonomik “Infra Konsult” sh.p.k. i cili kundërshtonte
kualifikimin e shoqërisë “C.E.C. Group” sh.p.k.
Në këto kushte, Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave ka marrë në shqyrtim analizën e kostos
dhe dokumentacionin justifikues të ofertës anomalisht të ulët, të paraqitur nga shoqëria “C.E.C.
Group” sh.p.k., duke konstatuar se:
1. Analiza e kostos, e dërguar nga operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k., nuk
konsiderohet në përputhje me legjislacionin në fuqi pasi, referuar pikës 5 të nenit 66 të VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” , oferta e paraqitur
nga operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. konstatohet se është ulur më shumë se 25% e
fondit limit të përllogaritur nga autoriteti kontraktor.
“C.E.C. Group” sh.p.k. nuk ka argumentuar me detaje sipas grafikut të punimeve ditët e
punës, koston për secilin punonjës, kostot e shërbimit etj. ...;
2. Sipas analizës së detajuar të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “C.E.C. Group”
sh.p.k., vetëm inxhinieri rezident është llogaritur sipas grafikut të punimeve për një periudhë
prej 24 muaj, ndërsa inxhinierët e tjerë, topograf, elektrik, mekanik, hidroteknik dhe i
mjedisit janë përllogaritur në nivel makro për një periudhë prej 12 muajsh, kur grafiku i
punimeve për këtë objekt është 24 muaj;
3. Nga shqyrtimi i hollësishëm i analizës së detajuar të ofertës së paraqitur nga operatori
ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. rezulton se, pagat e deklaruara në kontratat e punës, në
listëpagesa dhe ato të paraqitura në analizën e kostos nuk përputhen. Konkretisht inxhinieri
rezident, praktikisht inxhinieri i ndërtimit z. Dh. K., në kontratën e punës është paraqitur me
pagë 22.000 lekë në muaj, në listëpagesë është deklaruar 27.000 lekë në muaj, ndërsa në
analizën e kostos deklarohet 35.000 lekë në muaj, e po ashtu edhe inxhinieri
markshajder/topograf z. N. H., në kontratën e punës është paraqitur me pagë 22.000 lekë në
muaj, në listëpagesë është deklaruar 27.000 lekë në muaj, ndërsa në analizën e kostos
deklarohet 25.000 lekë në muaj;
4. Analiza e kostos, përveç inxhinierit rezident të ndërtimit, për të cilin është deklaruar se do të
qendrojë në detyrë për 24 muaj, për inxhinierët e tjerë që do të ndjekin zbatimin e punimeve
janë deklaruar për 12 muaj, fakt që bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e kontratës së
mbikëqyrjes dhe ndërtimit të objektit, e cila është 24 muaj;
5. Analiza e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. nuk paraqet
grafik dhe metodologji të ndjekjes së punimeve për të justifikuar periudhën e angazhimit të
stafit të tij teknik në proceset e punës në objekt, sipas kërkesave të nenit 56 të LPP-së, gjë e
cila vjen në kundërshtim me nenin 7 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar ...;
II.9. Në datën 08.04.2015 operatori ekonomik ankimues “C.E.C. Group” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin operatori ekonomik ankimues “C.E.C. Group” sh.p.k. mbi
skualifikimin e tij Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.”
III.1.2. Në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 56, pika 1
kërcaktohet “Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e
mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me
procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim
dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
III.1.3. Autoriteti kontraktor në bazë të nenit 56 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, i ka kërkuar shpjegime me shkrim operatorit ekonomik “C.E.C.
Group” sh.p.k., pasi oferta e tij pas zbatimit të formulës ka rezultuar anomalisht e ulët.
III.1.4. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “C.E.C. Group”
sh.p.k. për argumentimin e ofertës anomalisht të ulët të dorëzuar prej tij, rezulton se nga
ankimuesi është dorëzuar informacion i detajuar mbi ofertën e paraqitur prej tij, e konkretisht:
1. Inxhinieri Rezident do të jetë prezent 100% të periudhës dhe do të ketë një pagesë 35.000
lekë/muaj x 24 muaj ...;
2. Inxhinieri Topograf do të jetë prezent për periudhën e nevojshme për punimet topografike
(gjatë punimeve të piketimit, kontrollit të karabinasë dhe sistemimeve) dhe do të ketë një
pagesë 25.000 lekë/muaj x 12 muaj ...;
3. Inxhinieri Elektrik do të jetë prezent gjatë periudhës së instalimeve elektrike (gjatë
punimeve të rifiniturës) dhe do të ketë një pagesë 30.000 lekë/muaj x 12 muaj ...;
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4. Inxhinieri Mekanik do të jetë prezent gjatë periudhës së punimeve mekanike (gjatë
punimeve të rifiniturës) dhe do të ketë një pagesë 30.000 lekë/muaj x 12 muaj ...;
5. Inxhinieri i Mjedisit do të jetë prezent gjatë periudhës së punimeve të mjedisit dhe do të
ketë një pagesë 25.000 lekë/muaj x 12 muaj ...;
6. Inxhinieri Hidroteknik do të jetë prezent gjatë punimeve hidroteknike (gjatë punimeve të
rifiniturës) dhe do të ketë një pagesë 30.000 lekë/muaj x 12 muaj ...;
7. Për të mbuluar shpenzimet plotësuese, printime, kompjuterike etj, është parashikuar një
vlerë prej 3.000 lekë/muaj x 24 muaj ...;
III.1.5. Nga analiza e informacionit të sipërcituar, lidhur me justifikimin e ofertës së paraqitur
nga operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k., nuk paraqet një grafik të detajuar dhe
metodologji të ndjekjes së punimeve për të justifikuar periudhën e angazhimit të stafit të tij
teknik në proceset e punës në objekt, sipas kërkesave të nenit 56 të LPP-së, gjë e cila vjen në
kundërshtim me nenin 7 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, gjë e cila nuk ka krijuar bindjen pranë autoritetit kontraktor
se ky operator ekonomik, me këtë ofertë siguron seriozitet dhe siguri në përmbushjen me sukses
të kontratës në përputhje me kërkesat dhe specifikimet teknike të përcaktuara në Dokumentat e
Tenderit. Pra, oferta e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk është një ofertë serioze, duke mos
garantuar qëllimin e kësaj konsulence, konkretisht “Të sigurojë mbikëqyrjen e zbatimit të
punimeve civile për objektin “Parku Olimipik Kombëtar në rrugën “LIMAN KABA”, Tiranë,
faza e parë (Godina e Administratës dhe Pallati i Sportit).
Duke parë pozitën specifike të autoritetit kontraktor si subjekt drejtpërdrejt përfitues i kësaj
procedure prokurimi dhe përgjegjës për monitorimin e zbatimit me sukses të kontratës sipas
legjislacionit në fuqi, përzgjedhja e një opëratori serioz dhe me standarte të larta profesionale
është interesi kryesor i autoritetit kontraktor pasi, referuar ofertës së paraqitur nga operatori
ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k., ky i fundit, nuk krijon bindjen mbi realizimin me seriozitet të
detyrimeve si:
 mbikëqyrjen e punimeve për të siguruar përputhshmërinë me specifikimet dhe sasitë e
kërkuara në projektim;
 ndjekjen e realizimit pikë për pikë të kontratës së nënshkruar midis autoritetit kontraktor dhe
kontraktuesit (për objektin e mësipërm);
 realizimin e fazave të ndryshme të zbatimit të respektimit të afatit të dorëzimit dhe kostos së
objektit;
 mbikëqyrjen e punimeve për të siguruar përputhshmërinë e zbatimit te projektit me standartet
e percaktuara nga MAS.;
 përgatitjen dhe paraqitjen e raporteve të mbikëqyrjes, kontrollin dhe lëshimin e dokumenteve
për pagesat e pjesshme për kontraktuesin si dhe inspektimin e punimeve të përfunduara,
përfshirë pranimin provizor dhe transferimin;
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Detyrimet e mësipërme janë synimi dhe qëllimi kryesor i autoritetit kontraktor, si subjekt
drejtpërdrejt përgjegjës për monitorimin e zbatimit me sukses të kontratës, ku mospërmbushja
me profesionalizëm dhe përpikmëri e këtyre detyrimeve prej shoqërisë mbikqyrëse e cila do të
shpallet fituese, do të ishte në dëm të këtij institucioni, si subjekt drejtpërdrejt përfitues i kësaj
procedure prokurimi. Përfitimi nga ana e specialistëve (inxhinierëve) të një page jo të favorshme,
duke mossiguruar një mirëqënie të lartë të jetesës së tyre, do të sillte në shmangien e detyrime të
mësipërme dhe neglishencë në realizimin pikë për pikë të kontratës së nënshkruar midis
autoritetit kontraktor dhe kontraktuesit (për objektin e mësipërm) dhe pse jo edhe në qëndrime të
njëanshme të mbikqyrësit në raport me detyrat e kontraktuesit.
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se shoqëria “C.E.C. Group” sh.p.k., përveç argumentimit të
vet, në formën e një analize pagash vetdeklarative, nuk ka paraqitur as në autoritetin kontraktor
dhe as në KPP prova shkresore për elementet e ofertës, një grafik të detajuar të ndjekjes së
punimeve apo metodologji për të justifikuar periudhën e angazhimit të stafit të tij teknik në
proceset e punës në objekt. Operatori ekonomik ankimues ka detyrimin ligjor që të prezantojë
me dokumentacion provues zgjidhjet teknike dhe/ose ndonjë kusht favorizues që do të
garantonin realizimin e këtij shërbimi.
Në vijim, bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se refuzimi i ofertës së shoqërisë “C.E.C. Group” sh.p.k. nga autoriteti
kontraktor është i drejtë, kur ky i fundit nuk ka krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në të
gjitha elementet e saj edhe pas shqyrtimit të informacionit të paraqitur nga ofertuesi, po ashtu
duke qënë se dokumentacioni shpjegues në lidhje me ofertën anomalisht të ulët, i paraqitur nga
shoqëria “C.E.C. Group” sh.p.k. nuk është i plotë dhe i justifikuar pasi nuk ka argumentuar me
dokumentacion dhe prova bindëse sqarimet mbi elementët e veçanta të ofertës së tij si dhe nuk ka
paraqitur një grafik të detajuar të ndjekjes së punimeve apo metodologji për të justifikuar
periudhën e angazhimit të stafit të tij teknik në proceset e punës në objekt, pasi kontrata objekt
prokurimi është përcaktuar të realizohet për një periudhë 24 mujore.
Sa më sipër operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. nuk krijon bindjen se siguron realizimin
me sukses të kontratës në përputhje me kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në Dokumentat e Tenderit e rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues
nuk qëndron.

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”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “C.E.C. Group” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbimin e mbikëqyrjes
dhe ndjekjen e realizimit të punimeve për objektin: Tirana Olimpic Park”, me fond limit
7.098.522 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.03.2015, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e 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. 843 Protokolli; Datë 08.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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