REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II",Nr.3,Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.640/4 prot

Lënda:

Drejtuar:

Tiranë, më 11.07.2013

Vendim

“Victoria Invest” sh.p.k
Lagjia . 28 Nëntori, Rruga “11 Nëntori”, Elbasan.

ELBASAN
Bashkia Kavajë
KAVAJË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni, 19/1 e vijues,
VKM 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”, Ligji nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i
Republikës së Shqipërisë”.
Në datën 11.07.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, në prani të Kryetarit dhe anëtarëve, Z.
Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 640 prot., datë
22.05.2013, të operatorit ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k për procedurën e prokurimit,
“Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbimi i pastrimit të qytetit Kavajë”, me fond limit
14.257.933 lekë (pa TVSH), të zhvilluar në datё 19.04.2013, nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Kavajë.
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 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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
pas ka paraqitur ankesë, më 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”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, konstatohet si vijon:




Në datën 25.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
me objekt: “Shërbimi i pastrimit të qytetit Kavajë”, me fond limit 14.257.933 lekë (pa
TVSH);
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
Nr
1.
2.
3.
4.

Operatori ekonomik
TECHNO - ALB
EDILTRANS KAVAJA
VICTORIA INVEST
KORSEL

Vlera e ofruar
13.051.575 lekë
13.758.117 lekë
14.201.580 lekë

Kualifikimi
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar



Në datë 02.05.2013 autoriteti kontraktor nëpërmjet mesazhit elektronik ka bërë
njoftimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi vlerësimin e ofertave të tyre;
 Në datën 07.05.2013, operatori ekonomik ankimues ka depozituar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij me pretendimin se, oferta e
paraqitur prej tij ka plotësuar të gjitha kriteret kualifikuese;
 Në datë 13.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 517/1 prot, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik duke refuzuar ankesën; (depozituar në adresën e
shoqërisë në datën 15.05.2013);
 Në datë 22.05.2013, operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik duke pretenduar se është skualifikuar pa të drejtë nga autoriteti
kontraktor për arsyet si më poshtë:
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1. Nga ana e autoritetit kontraktor jemi skualifikuar me arsyen se nuk kemi paraqitur
certifikatat e pronësisë së mjeteve të kërkuara nga dokumentat standarde.
Konkretisht në dokumentat standarde të procedurës është kërkuar: “Operatorët
ekonomikë duhet të vërtetojnë gjithashtu se kanë në dispozicion këto mjete: amakinë teknologjike transportuese me vetengarkim fundor ose anësor me kapacitet
mbajtës jo më pak 15 ton, raport kompaktimi 1:4-1:6, copë 2(dy). b- Kamion ose
kamioncine veteshkarkuese me kapacitet transportuesprej jo me pak se 5 ton. cFadromë me kapacitet të kovës jo më pak se 1 m3. d- Mjet për larje rruge, me
kapacitet 5000 litra. Operatorët ekonomikë për të vërtetuar kapacitetet për
makineritë duhet të paraqisin: - Makineri - pajisjet në pronësi shoqerohen me akt
pronësie origjinal ose kopje te noterizuar (kontrata shitblerje ose kontrata
dhurimi) - Makineri - pajisjet me qira shoqërohen me kontratë qiraje si dhe me
aktin e pronësisë së qiradhënësit (origjinal ose kopje e noterizuar). Kontrata e
qirase të përmbajë objektin dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve. - Për mjetet
që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin (leje qarkullimi). - Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokument që
të vërtetojë se mjetet e propozuara janë në përputhje me specifikimet teknike pjesë
përbërëse e këtyre dokumenta tenderi. - Operatori ekonomik duhet të paraqesë
deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e mjeteve gjatë gjithë periudhës së
kryerjes së shërbimit. - Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë në çdo
kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve, me apo pa lajmërim
paraprak.”. Për përmbushjen e këtij kriteri ne si operator ekonomik kemi paraqitur
në tender leje qarkullimi për mjetet që shënohen në regjistrat public dhe deklarata
doganore për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë. Leja e qarkullimit e
mjeteve dëshmon pronësinë e mjeteve. Në DST nuk është kërkuar shprehimisht
“certifikatë pronësie për mjetet”. Pra kjo arsye skualifikimi nuk qëndron.
2. Arsyeja e dytë e skualifikimit është se: Mjeteve të paraqitura i ka përfunduar afati i
kolaudimit. Ju bëjmë më dije se në DST nuk janë kërkuar certifikatë kolaudimi për
mjetet. Autoriteti kontraktor nuk mund të skualifikojë nje operator ekonomik
pjesëmarrës në tender për arsye që nuk janë të përcaktuara në tender.
Përsa më sipër, operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k kërkon kualifikimin e ofertës së
tij, si ofertë, e cila përmbush të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktor.


Në përgjigjen e tij autoriteti kontraktor për arsyen e parë të skualifikimit është
shprehur: “Fakti që ju keni paraqitur vetëm lejet e qarkullimit për mjetet e kërkuara,
nuk do të thotë që nuk kërkohet që të sillni certifikatën e pronësisë, pasi një nga
dokumentat e tjera që kërkohet është edhe leja e qarkullimit. Fakti që një leje
qarkullimi është në emrin e një subjekti të caktuar nuk do të thotë që ai është
medoemos edhe pronari i automjetit, pasi në bazë të Kodit Rrugor në Republikën e
Shqipërisë, leja e qarkullimit i lëshohet pronarit të automjetit ose qiramarrësit.”,
ndërsa për arsyen e dytë të skualifikimit autoriteti kontraktor është shprehur: “Bazuar
në dokumentat e tenderit operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim
për disponueshmërinë e mjeteve gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit.
Shoqëria “Victoria Invest” sh.p.k mjetet e përcaktuara në DST nuk i ka të
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disponueshmë për faktin se afati i kolaudimit të të gjitha mjeteve i ka përfunduar për
disa në datën 31.01.2013 dhe të tjera në datën 10.04.2013”
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues Komisioni i Prokurimit
Publik,
duke qenë se:
(i)

(ii)

Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/
Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik, pika 5, nga ana e autoritetit është kërkuar:
“Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë gjithashtu se kanë në dispozicion këto
mjete: a- makinë teknologjike transportuese me vete ngarkim fundor ose anësor me
kapacitet mbajtës jo më pak 15 ton, raport kompaktimi 1:4-1:6, copë 2(dy). bKamion ose kamioncinë vetëshkarkuese me kapacitet transportues prej jo më pak se 5
ton. c- Fadromë me kapacitet të kovës jo më pak se 1 m3. d- Mjet për larje rruge, me
kapacitet 5000 litra. Operatorët ekonomikë për të vërtetuar kapacitetet për makineritë
duhet të paraqisin: - Makineri - pajisjet në pronësi shoqerohen me akt pronësie
origjinal ose kopje të noterizuar (kontrata shitblerje ose kontrata dhurimi) - Makineri
- pajisjet me qira shoqërohen me kontratë qiraje si dhe me aktin e pronësisë së
qiradhënësit (origjinal ose kopje e noterizuar). Kontrata e qirasë të përmbajë objektin
dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve. - Për mjetet që shënohen në regjistra publikë
duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi). - Operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokument që të vërtetojë se mjetet e propozuara janë në
përputhje me specifikimet teknike pjesë përbërëse e këtyre dokumenta tenderi. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e
mjeteve gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit. - Autoriteti Kontraktor
rezervon të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së
mjeteve, me apo pa lajmërim paraprak.”;
Bazuar në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”,
Pjesa III, neni 92 “Formalitetet e nevojshme për qarkullimin e automjeteve të
motomjeteve dhe rimorkiove”, në pikën 2 përcaktohet se: “Degët e Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor marrin masa për regjistrimin dhe
lëshojnë lejen e qarkullimit ndaj atij që vërteton se është pronar i mjetit, duke treguar,
kur duhet, edhe gjeneralitetet e shfrytëzuesit ose të qiramarrësit me të drejtë blerjeje
ose të shitësit me marrëveshje me të drejtë rikthimi, kur nuk paguhen këstet, siç është
treguar në nenin 90.”;
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(iii)

Nga shqyrtimi i dokumentave të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik rezulton
se për përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik ka depozituar në ofertën e tij
leje qarkullimi për automjetet dhe dy deklarata tatimore;
(iv)
Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 53
“Shqyrtimi i Ofertave”, pika 3 shprehet se: “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
dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.
gjykon se, duke qenë se kriteri është vendosur në mënyrë që të garantohet disponimi i sendit
me titull pronësie o qiraje, paraqitja e lejes së qarkullimit e cila në mënyrë të detyrueshme
pasqyron pronësinë sipas përcaktimeve të nenit 92 të Kodit Rrugor, ky kriter konsiderohet i
përmbushur, pasi provohet disponueshmëria e sendit, në rastin konkret me titull pronësie.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues Komisioni i Prokurimit
Publik,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/
Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik, pika 5, nga ana e autoritetit është kërkuar: “……
Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e
mjeteve gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit. - Autoriteti Kontraktor
rezervon të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së
mjeteve, me apo pa lajmërim paraprak.”;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik rezulton
se për përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik ka depozituar “Deklaratë për
mjetet” në të cilën është shprehur se: “Mjetet e propozuara janë në përputhje me të
dhënat teknike dhe specifikimet teknike pjesë përbërëse e DST. Mjetet që do të
përdoren për realizimin e këtij shërbimi do të jenë të disponueshme gjatë gjithë
kohëzgjatjes së kontratës.......Lejojmë autoritetin kontraktor të kryejë në cdo kohë
verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve me apo pa lajmërim paraprak”;
(iii) Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 53
“Shqyrtimi i Ofertave”, pika 3 shprehet se: “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
dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.
gjykon se, operatori ekonomik e ka përmbushur këtë kriter në përputhje me kërkesat e
autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
(i)

Bazuar në sa mësipër, në përputhje me në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të nenit 28 të Vendimit të Këshillit të
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Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit të qytetit Kavajë”, me fond
limit 14.257.933 lekë (pa TVSH), të zhvilluar në datё 19.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Kavajë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 02.05.2013 të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, në pjesën ku është vendosur skualifikimi i operatorit
ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke kualifikuar
operatorin ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k..
6. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relatorët:

Vilma Kadesha
Lealba Pelinku
Denis Martopullo

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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