REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 345/2019
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 06.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e
ofertës të operatorit ekonomik “Ro-Al” sh.p.k.,
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozime”, me nr. REF- 16710-04-04-2019 me
objekt: “Arredimi i terminalit të ri të
pasagjerëve në Portin Detar Vlorë sh.a”, me
fond limit 4,059,500 lekë pa TVSH, zhvilluar në
datën 15.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Porti
Detar Vlorë sh.a.

Ankimues:

“Ro-Al” shpk
Autostrada Tiranë- Durrës, km.8

Autoriteti kontraktor:

Porti Detar Vlorë sh.a
L. “Pavarësia” Skelë, Vlorë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” 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
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miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
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. OE ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, 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 OE ankimues.
II

Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 04.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF- 16710-04-04-2019 me objekt: “Arredimi i
terminalit të ri të pasagjerëve në Portin Detar Vlorë sh.a”, me fond limit 4,059,500 lekë pa
TVSH, zhvilluar në datën 15.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Porti Detar Vlorë sh.a.
II.2. Në datën 15.04.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
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II.3. Në datën 19.04.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Muca
Erzeni/SH
Ro-Al
Buna
Bolt

2,587,160
2,755,792
2,897,720
3,350,000
3,361,576

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Ro-Al” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
-

-

Nga ana e operatorit ekonomik nuk jane sjelle dokumenta provuese per plotesimin e
kriterit ekonomik financiar, certifikata per gjendjen financiare.
Vetedeklarimi i plotesuar ne perputhje me kriteret e pergjitheshme te kualifikimit
eshte leshuar vetem opertorin ekonomik dhe jo per organet drejtuese, gjithashtu data
e deklarates eshte 11.04.2019 dhe jo dita e hapjes se tenderit si kerkohet ne DST.
Leja mjedisore e paraqitur per plotesimin e kriterit 6 te kapaciteteve teknike nuk
eshte leshuar per objektin e veprimtarise se tenderimit.
Po keshtu nga ana e operatorit nuk eshte paraqitur kontrata per punonjesin montator.

II.5. Në datën 26.04.2019 OE ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më
poshtë:
-

-

Dokumenti vërtetim mbi gjendjen financiare rezulton në dosjen me emër FDP 2018-2019
Janar Shkurt Mars 2019.
Në sistemin e APP janë ngarkuar dy kontrata punonjësish marangoz dhe mobilier.
Kompania jonë ka një numër të konsiderueshëm punonjësish të cilët janë pasqyruar në
listpagesat apo në vërtetimin e sigurimeve gjë që tregon potencialin e madh të kësaj
kompanie dhe profesionet e tyre verifikohen lehtas. Kjo kompani ka në stafin e saj
inxhinier druri, marangoz, saldator, mobilier, ambalazhues, etj të gjitha këto të
pasqyruara në listpagesa. Shohim qartë që këtu është luajtur me fjalët montator, mobilier,
marangoz, sepse ai që prodhon di dhe ka aftësi të montojë. Të dy këta punonjës e shumë të
tjerë pjesë e stafit janë të aftë të prodhojnë dhe montojnë mobiljet. Për këtë ne japim
garanci të plotë. Kjo vërtetuar edhe me deklaratën për specifikimet teknike. Prandaj në
mendimin tonë është i padrejtë ky skualifikim. Ju mund të këkroni sqarime dhe ne ua vëmë
në dizpozicion.
Për sa i përket pikës 5 Subjekti ofertues duhet të paraqesë leje mjedisore ose autorizim
mjedisor . Për operatorët ekonomikë që nuk janë prodhues duhet të dorëzojnë: Autorizim
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prodhuesi për materialet e prodhimit të drurit ose Lejen Mjedisore të prodhimit të
lëshuar nga QKL.
Tek ky kriter jepen dy mundësi ose leje mjedisore për prodhuesin ose autorizim prodhuesi.
Ne në sistem kemi ngarkuar autorizim prodhuesi Top Line bashkëlidhur dhe certifikata
dhe analiza laboratorike nga institucione të akredituara. Nuk e kuptojmë pse nuk është
marrë parasysh. Kështu diskriminohen kompanitë importuese. Ne jemi dhe importues dhe
prodhues. Pra mëse skualiifkohemi si prodhues smund të na hiqet mundësia si importues.
Gjithashtu KVO bazuar në nenin 53 të pikës 1 të LPP ka të drejtën të marrë sqarime nga
ofertuesit e tyre për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të ofertave.
Kërkojmë kualifikimin e Ro-Al shpk.
II.6. Me shkresën nr.122/7 prot datë 02.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje OE
ankimues duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës lidhur me arsyen e skualifikimit mbi
vërtetimin e gjendjes financiare dhe mospranimin e saj për pjesën tjeter. Gjithashtu KSHA sqaron
ankimuesin se referuar procesverbalit të klasifikimit përfundimtar të KVO dhe formularit të
sistemit të APP Detajet e Vlerësimit rezulton se ju jeni skualiifkuar edhe për mosplotësim të
kritereve të përgjithshme të DST. Konkretisht shtojca 5 nuk është plotësuar sipas kritereve të
kërkuara pasi nuk jeni deklaruar mbi gjendjen gjyqësore të anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit etj. Gjithashtu kjo shtojcë mban datën 11.04.2019 dhe jo datën e hapjes se tenderit si
kerkohet ne DST.
II.7. Në datën 13.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.122/21 prot datë 20.05.2019 protokolluar me tonën me nr.846/2
prot datë 22.05.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Ro-Al” shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nga ana e operatorit ekonomik nuk jane sjelle
dokumenta provuese per plotesimin e kriterit ekonomik financiar, certifikata per gjendjen
finnaciare. Vetedeklarimi i plotesuar ne perputhje me kriteret e pergjitheshme te kualifikimit
eshte leshuar vetem opertorin ekonomik dhe jo per organet drejtuese, gjithashtu data e
deklarates eshte 11.04.2019 dhe jo dita e hapjes se tenderit si kerkohet ne DST. Leja
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mjedisore e paraqitur per plotesimin e kriterit 6 te kapaciteteve teknike nuk eshte leshuar per
objektin e veprimtarise se tenderimit. Po keshtu nga ana e operatorit nuk eshte paraqitur
kontrata per punonjesin montator”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Ro-Al” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si
më poshtë vijon:
-

-

Nga ana e operatorit ekonomik nuk jane sjelle dokumenta provuese per plotesimin e
kriterit ekonomik financiar, certifikata per gjendjen finnaciare.
Vetedeklarimi i plotesuar ne perputhje me kriteret e pergjitheshme te kualifikimit
eshte leshuar vetem opertorin ekonomik dhe jo per organet drejtuese, gjithashtu data
e deklarates eshte 11.04.2019 dhe jo dita e hapjes se tenderit si kerkohet ne DST.
Leja mjedisore e paraqitur per plotesimin e kriterit 6 te kapaciteteve teknike nuk eshte
leshuar per objektin e veprimtarise se tenderimit.
Po keshtu nga ana e operatorit nuk eshte paraqitur kontrata per punonjesin montator.

III.1.2. Në datën 26.04.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës
së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si
më poshtë:
-

-

Dokumenti vërtetim mbi gjendjen financiare rezulton në dosjen me emër FDP 2018-2019
Janar Shkurt Mars 2019.
Në sistemin e APP janë ngarkuar dy kontrata punonjësish marangoz dhe mobilier.
Kompania jonë ka një numër të konsiderueshëm punonjësish të cilët janë pasqyruar në
listpagesat apo në vërtetimin e sigurimeve gjë që tregon potencialin e madh të kësaj
kompanie dhe profesionet e tyre verifikohen lehtas. Kjo kompani ka në stafin e saj
inxhinier druri, marangoz, saldator, mobilier, ambalazhues, etj të gjitha këto të
pasqyruara në listpagesa. Shohim qartë që këtu është luajtur me fjalët montator, mobilier,
marangoz, sepse ai që prodhon di dhe ka aftësi të montojë. Të dy këta punonjës e shumë të
tjerë pjesë e stafit janë të aftë të prodhojnë dhe montojnë mobiljet. Për këtë ne japim
garanci të plotë. Kjo vërtetuar edhe me deklaratën për specifikimet teknike. Prandaj në
mendimin tonë është i padrejtë ky skualifikim. Ju mund të këkroni sqarime dhe ne ua vëmë
në dizpozicion.
Për sa i përket pikës 5 Subjekti ofertues duhet të paraqesë leje mjedisore ose autorizim
mjedisor . Për operatorët ekonomikë që nuk janë prodhues duhet të dorëzojnë: Autorizim
prodhuesi për materialet e prodhimit të drurit ose Lejen Mjedisore të prodhimit të
lëshuar nga QKL.
Tek ky kriter jepen dy mundësi ose leje mjedisore për prodhuesin ose autorizim prodhuesi.
Ne në sistem kemi ngarkuar autorizim prodhuesi Top Line bashkëlidhur dhe certifikata
dhe analiza laboratorike nga institucione të akredituara. Nuk e kuptojmë pse nuk është
marrë parasysh. Kështu diskriminohen kompanitë importuese. Ne jemi dhe importues dhe
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prodhues. Pra mëse skualiifkohemi si prodhues smund të na hiqet mundësia si importues.
Gjithashtu KVO bazuar në nenin 53 të pikës 1 të LPP ka të drejtën të marrë sqarime nga
ofertuesit e tyre për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të ofertave.
Kërkojmë kualifikimin e Ro-Al shpk.
III.1.3. Me shkresën nr.122/7 prot datë 02.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje OE
ankimues duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës lidhur me arsyen e skualifikimit mbi
vërtetimin e gjendjes financiare dhe mospranimin e saj për pjesën tjeter. Gjithashtu KSHA sqaron
ankimuesin se referuar procesverbalit të klasifikimit përfundimtar të KVO dhe formularit të
sistemit të APP Detajet e Vlerësimit rezulton se ju jeni skualiifkuar edhe për mosplotësim të
kritereve të përgjithshme të DST. Konkretisht shtojca 5 nuk është plotësuar sipas kritereve të
kërkuara pasi nuk jeni deklaruar mbi gjendjen gjyqësore të anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit etj. Gjithashtu kjo shtojcë mban datën 11.04.2019 dhe jo datën e hapjes se tenderit si
kerkohet ne DST.
III.1.4. Në datën 13.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
III.1.5. Sa më sipër, konstatohet se operatori ekonomik ankimues “Ro-Al” sh.p.k në ankimin
e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, nuk ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit të tij
Konkretisht shtojca 5 nuk është plotësuar sipas kritereve të kërkuara pasi nuk jeni deklaruar
mbi gjendjen gjyqësore të anëtarit të organit administrativ, drejtuesit etj. Gjithashtu kjo
shtojcë mban datën 11.04.2019 dhe jo datën e hapjes se tenderit si kerkohet ne DST. KPP
vëren se ankimuesi ka ngritur pretendime vetëm për arsyet e tjera të skualifikimit por nuk ka
parashtruar asnjë pretendim , argument apo fakt lidhur me arsyen sa më sipër të skualifikimit.
Për sa më sipër, KPP gjykon se ankimi i paraqitur prej tij nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë
ankimuesit, ankimimi në autoritetin kontraktor dhe KPP nuk është realizuar sipas kritereve të
domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
Mosankimimi në tërësi i arsyeve të skualifikimit bën që operatori ekonomik “Ro-Al” sh.p.k.
të mbetet i skualifikuar cilido qoftë fati i arsyeve të tjera të skualifikimit për të cilat
ankimuesi ka iniciuar procedimin administrativ.
III.1.6. 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.” 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 ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas
ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij
në lidhje me arsyet e tjera të skualifikimit do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do
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të ishte fitues i kontratës pasi për arsyen tjetër të skualifikimit të kësaj shoqërie nuk është
ngritur asnjë pretendim pranë autoritetit kontraktor, cka sjell se gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “Ro-Al” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga procedura në
fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të 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

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ro-Al” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF- 16710-04-04-2019
me objekt: “Arredimi i terminalit të ri të pasagjerëve në Portin Detar Vlorë sh.a”, me
fond limit 4,059,500 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 15.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Porti Detar Vlorë sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 846 Protokolli, Datë 13.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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