KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 421/2019
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 02.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
kualifikimin e operatorit ekonomik “Kacdedja” sh.p.k në procedurën e
prokurimit me Nr.REF-07104-02-08-2019, me objekt: “Rruga (Ibrahim
Rugova+Mark Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me fond limit
44.081.461 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 13.03.2019 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Kamez.”

Ankimues:

“Shendelli” sh.p.k
L. “Kastriot”, Rr. “Andon Profka”, “2 Kullat”, Fier

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Kamez
“Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tiranë

Subjekte të Interesuar:

“Kacdedja” sh.p.k
Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte, 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”, 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”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
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 11.02.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-07104-02-08-2019, me objekt: “Rruga (Ibrahim
Rugova+Mark Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me fond limit 44.081.461 lekë pa tvsh,
zhvilluar ne daten 13.03.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Kamez.
II.2. Në datën 01.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar
elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, skualifikuar
39.740.600,00 lekë, skualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 04.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
II.5. Nëpërmjet shkresës Nr.1831/1 Prot., datë 05.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 10.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 18.04.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 654/2 prot., shkresa
e autoritetit kontraktor nr. 2025/1 prot., datë 17.04.2019, bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi
zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
II.8. Në datën 08.05.2019, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash, mori vendimin KPP
271/2019, ku vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k për procedurën e
prokurimit me Nr.REF-07104-02-08-2019, me objekt: “Rruga (Ibrahim Rugova+Mark
Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me fond limit 44.081.461 lekë pa tvsh, zhvilluar ne
daten 13.03.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Kamez.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Shendelli” sh.p.k, duke e kualifikuar atë.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Shendelli” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
II.9. Në datën 10.05.2019 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në SPE,
në zbatim të vendimit KPP 271/2019, duke kualifikuar shoqërinë “Shendelli” sh.p.k si vijon:
1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, skualifikuar
39.740.600,00 lekë, kualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar

II.10. Në datën 21 05.2019 autoriteti kontraktor ka bërë përsëri rivlerësimin e procedurës së prokurimit
në SPE. Ankimuesi ka marrë dijeni për kualifikimin e shoqërisë “Kacdedja” sh.p.k. Renditja rezulton si
më poshtë:
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1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, kualifikuar
39.740.600,00 lekë, kualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar

II.11. Në datën 23.05.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke pretenduar kualifikimin e padrejtë të shoqërisë “Kacdedja” sh.p.k pasi: “[…] Në datën
15.05.2019 operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k ka bërë ankesë pranë autoritetit kontraktor Bashkia
Kamëz për arsyet e skualifikimit të ofertës. … Në datën 21.05.2019 autoriteti kontraktor bën sërish
rivlerësimin e ofertave dhe kualifikon shoqërinë “Kacdedja” sh.p.k. Operatori ekonomik “Shendelli”
sh.p.k, ndodhur në këto kushte dhe bazuar në ligjin e prokurimit publik është i detyruar të bëjë ankesë
në AK për kualifikimin jo të drejtë dhe për mospranimin e ankesës së operatorit ekonomik “Kacdedja”
sh.p.k, duke qënë jashtë afateve ligjore të prokurimit public për bërjen e ankesës në këtë fazë të
rivlerësimit të ofertave (rivlerësimi i ofertave është bërë në bazë të vendimit të KPP 217/2019). Ankesa
e bërë në datën 15.05.2019 nga operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k nuk duhet të merrej në shqyrtim
dhe të pranohej aq më shumë nga AK Bashkia Kamëz për arsye se ky operator ekonomik i ka kaluar
afatet ligjore të prokurimit për të bërë ankesë. Operatori ekonomik, nëse do të ishte i interesuar, mund
të bënte ankesë pranë AK Bashkia Kamëz në fazën e parë të vlerësimit të ofertës që është bërë në datën
1 prill 2019. Në këtë kohë operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k ka patur të gjitha të drejtat ligjore për
të bërë ankesë sipas ligjit të prokurimit publik dhe më konkretisht neni 63. Pas kalimit të afateve ligjore,
bazuar në nënin 63, cdo operator ekonomik nuk ka më të drejtë për ankesë. […] Gjithashtu operatori
ekonomik “Kacdedja” sh.p.k autobitumatricja e cila është paraqitur, nuk ka certifikatë transporti për
mallra të rrezikshme. […]. Sa më sipër, me anën e kësaj ankese kërkojmë rivlerësimin dhe skualifikimin
e operatorit ekonomik “Kacdedja” sh.p.k për arsyet e sipërcituara dhe shpalljen fitues operatorin
ekonomik “Shendelli” sh.p.k sipas vendimit të KPP 271/2019… ”.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr. 2766/1 prot., datë 27.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën me argumentat e mëposhtme:
“Pasi u njohëm me ankesën tuaj, protokolluar pranë Bashkisë Kamëz me datë 23.05.2019, ju informojmë
se:
Është e drejtë e cdo operatori ekonomik që të bëjë ankesë në lidhje me vlerësimet apo rivlerësimet e
ofertave në bazë të vendimit të KPP-së nr. 217/2019 dhe pas këtij rivlerësimi, ku ju si operator ekonomik
jeni kualifikuar sipas përcaktimeve të vendimit të mësipërm, është pritur afati 7 ditor, me qëllim shpalljen
e fituesit. Brenda kësaj periudhe operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k ka ushtruar të drejtën e ankimit
dhe në gjykimin e KVO-së është kualifikuar pasi kishte vetëm një mangësi, e cila nuk ndikon thelbësisht
në procedurën e tenderit, përcaktuar kjo në nenin 53, pika 4 të LPP-së “Autoriteti kontraktor vlerëson
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një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentat e
tenderit, si dhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”. Sa më sipër
ankesa juaj nuk merret në konsideratë.”
II.13. Në datën 30.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.14. Në datën 12.06.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 970/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 3034/1 prot., datë 07.06.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës. Në këtë shkresë
autoriteti kontraktor bën me dije Komisionin e Prokurimit Publik se:
“Bashkia Kamëz në cilësinë e autoritetit kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Ndërtim Rruga
(Ibrahim Rugova+Mark Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me datë 13.03.2019. Pjesëmarrësit
në këtë procedurë kanë qënë 10 operatorë ekonomikë, ndër to edhe subjekti “Shendelli” sh.p.k.
Pas hapjes së ofertave dhe kontrollit të dokumentacionit, operatori ekonomik “Shëndelli” sh.p.k është
skualifikuar nga KVO-ja. Më datë 10.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komsionit të Prokurimti Publik, i cili me vendimin nr.271/2019, datë 08.05.2019 ka
vendosur pranimin e ankesës së paraqitur, duke urdhëruar autoritetin kontraktor që të kualifikojë
operatorin ekonomik “Shëndelli” sh.p.k.
Pas marrjes dijeni mbi vendimin e KPP-së, autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz ka kryer rivlerësimin e
procedurës së prokurimit, duke kualifikuar shpoqërinë “Shëndelli” sh.p.k dhe skualifikuar të gjithë
operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
Pas kryerjes së rivlerësimit të procedurës së mësipërme të prokurimit dhe dërgimit të njoftimit mbi
renditjen dhe kualifikimin apo skualifikimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, operatori ekonomik
“Kacdedja” sh.p.k me datë 15.05.2019 ka paraqitur ankesë për procedurën e prokurimit. Autoriteti
kontraktor mori në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik dhe konstatoi si më poshtë:
Operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k, i cili ka marrë pjesë në këtë procedurë të zhvilluar nga Bashkia
Kamëz, për plotësimin e kriterit të kërkuar ka paraqitur si mjet autobitumatrice të cmontueshme mjetin
AA 479 EU, të cilin e ka shoqëruar me certifikatën e pronësisë së mjetit, lejen e qarkullimit, policën e
sigurimit dhe certifikatën e kontrollit teknik. Gjithashtu operatori ekonomik ka bërë deklaratën se mjeti
i paraqitur është bitumatrice e cmontueshme, ku është paraqitur fatura tatimore për bitumatricen që
operatori disponon. Gjithashtu operatori ekonomik ka paraqitur vërtetimin nga Bashkia Tiranë, që
mjeti AA 479 EU nuk ka nevojë të pajiset me certifikatë të transportit, për mallrat për shkak të
kapacitetit mbajtës të saj. [...] Referuar përkufizimeve të mjetit të autobitumatrices, përcaktohet se ajo
është makineri e cila përdoret për spërkatjen me bitum të rrugëve përpara se të hidhen shtresat e asfaltit,
e cila përbëhet nga një automjet që tërheq një pajisje që mund të përhapë një shtresë bitumi uniforme
me një gjërësi të paracaktuar. Sjellim në vëmendje se autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme
edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, nisur nga parashikimet që bën legjislacioni për prokurimet publike, përkufizimi i mjetit
të autobitumatrices, mjetit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Kacdedja” sh.p.k, i cili ka
paraqitur një automjet që tërheq një pajisje që mund të përhapë një shtresë bitumi uniforme me një
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gjërësi të paracaktuar, e cila nga dokumentacioni i paraqitur i plotëson kushtet e kërkuara për mjetin,
i cili do të bëjë shpërndarjen e bitumit përpara se të hidhen shtresat e asfaltit.
Për këto arsye autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz ka vendosur pranimin e ankesës së paraqitur nga
operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k , duke vendosur rivlerësimin e procedurës së prokurimit dhe
kualifikimin e këtij operatori.
Pas kryerjes së rivlerësimit të procedurës së mësipërme të prokurimit dhe dërgimit të njoftimit mbi
renditjen dhe kualifikimin apo skualifikimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, operatori ekonomik
“Shendelli” sh.p.k më datë 23.05.2019 ka paraqitur ankesë për procedurën e mësipërme të prokurimit.
Autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz me shkresën nr. 2766/1 prot., datë 27.05.2019 ka informuar
operatorin ekonomik “Shendelli” sh.p.k se ankesa e paraqitur nga ana e tij nuk merret në konsideratë.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Shendelli” sh.p.k për kualifikimin e padrejtë të
shoqërisë “Kacdedja” sh.p.k në këtë fazë të rivlerësimit […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 01.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar
elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, skualifikuar
39.740.600,00 lekë, skualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar

III.1.2. Në datën 04.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
III.1.3. Nëpërmjet shkresës Nr.1831/1 Prot., datë 05.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
III.1.4. Në datën 10.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
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III.1.5. Në datën 08.05.2019, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash, mori vendimin KPP
271/2019, ku vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k për procedurën e
prokurimit me Nr.REF-07104-02-08-2019, me objekt: “Rruga (Ibrahim Rugova+Mark
Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me fond limit 44.081.461 lekë pa tvsh, zhvilluar ne
daten 13.03.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Kamez.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Shendelli” sh.p.k, duke e kualifikuar atë.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Shendelli” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
III.1.6. Në datën 10.05.2019 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në SPE,
në zbatim të vendimit KPP 271/2019, duke kualifikuar shoqërinë “Shendelli” sh.p.k si vijon:
1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, skualifikuar
39.740.600,00 lekë, kualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar

III.1.7. Në datën 21 05.2019 autoriteti kontraktor ka bërë përsëri rivlerësimin e procedurës së prokurimit
në SPE, duke kualifikuar shoqërinë “Kacdedja” sh.p.k si më poshtë:
1. “Shamo-Construction” sh.p.k
2. “Kacdedja”sh.p.k
3. “Shendelli” sh.p.k
4. “Bami” sh.p.k
5. “Arifaj” sh.p.k
6. “Be-Is” sh.p.k
7. “Lala” sh.p.k
8. “Liqeni VII” sh.p.k
9. “Euro-Alb” sh.p.k
10. “Ndërtimi” sh.p.k

35.258.990,00 lekë, skualifikuar
39.589.280,00 lekë, kualifikuar
39.740.600,00 lekë, kualifikuar
40.009.406,50 lekë, skualifikuar
40.537.330,00 lekë, skualifikuar
40.703.045,00 lekë, skualifikuar
40.954.373,00 lekë, skualifikuar
41.478.590,00 lekë, skualifikuar
42.310.091,00 lekë, kualifikuar
43.210.140,00 lekë, skualifikuar
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III.1.8. Sipas shkresës së autoritetit kontraktor nr. 3034/1 prot., datë 07.06.2019 me objekt: “Kthim
përgjigje”, drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik, lidhur me kualifikimin e shoqërisë “Kacdedja”
sh.p.k, Bashkia Kamëz informon se:
“Bashkia Kamëz në cilësinë e autoritetit kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Ndërtim Rruga
(Ibrahim Rugova+Mark Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me datë 13.03.2019. Pjesëmarrësit
në këtë procedurë kanë qënë 10 operatorë ekonomikë, ndër to edhe subjekti “Shendelli” sh.p.k.
Pas hapjes së ofertave dhe kontrollit të dokumentacionit, operatori ekonomik “Shëndelli” sh.p.k është
skualifikuar nga KVO-ja. Më datë 10.04.2019 operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, i cili me vendimin nr.271/2019, datë 08.05.2019 ka
vendosur pranimin e ankesës së paraqitur, duke urdhëruar autoritetin kontraktor që të kualifikojë
operatorin ekonomik “Shëndelli” sh.p.k.
Pas marrjes dijeni mbi vendimin e KPP-së, autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz ka kryer rivlerësimin e
procedurës së prokurimit, duke kualifikuar shpoqërinë “Shëndelli” sh.p.k dhe skualifikuar të gjithë
operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
Pas kryerjes së rivlerësimit të procedurës së mësipërme të prokurimit dhe dërgimit të njoftimit mbi
renditjen dhe kualifikimin apo skualifikimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, operatori ekonomik
“Kacdedja” sh.p.k me datë 15.05.2019 ka paraqitur ankesë për procedurën e prokurimit. Autoriteti
kontraktor mori në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik dhe konstatoi si më poshtë:
Operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k, i cili ka marrë pjesë në këtë procedurë të zhvilluar nga Bashkia
Kamëz, për plotësimin e kriterit të kërkuar ka paraqitur si mjet autobitumatrice të cmontueshme mjetin
AA 479 EU, të cilin e ka shoqëruar me certifikatën e pronësisë së mjetit, lejen e qarkullimit, policën e
sigurimit dhe certifikatën e kontrollit teknik. Gjithashtu operatori ekonomik ka bërë deklaratën se mjeti
i paraqitur është bitumatrice e cmontueshme, ku është paraqitur fatura tatimore për bitumatricen që
operatori disponon. Gjithashtu operatori ekonomik ka paraqitur vërtetimin nga Bashkia Tiranë, që
mjeti AA 479 EU nuk ka nevojë të pajiset me certifikatë të transportit, për mallrat për shkak të
kapacitetit mbajtës të saj. [...] Referuar përkufizimeve të mjetit të autobitumatrices, përcaktohet se ajo
është makineri e cila përdoret për spërkatjen me bitum të rrugëve përpara se të hidhen shtresat e asfaltit,
e cila përbëhet nga një automjet që tërheq një pajisje që mund të përhapë një shtresë bitumi uniforme
me një gjërësi të paracaktuar. Sjellim në vëmendje se autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme
edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, nisur nga parashikimet që bën legjislacioni për prokurimet publike, përkufizimi i mjetit
të autobitumatrices, mjetit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Kacdedja” sh.p.k, i cili ka
paraqitur një automjet që tërheq një pajisje që mund të përhapë një shtresë bitumi uniforme me një
gjërësi të paracaktuar, e cila nga dokumentacioni i paraqitur i plotëson kushtet e kërkuara për mjetin,
i cili do të bëjë shpërndarjen e bitumit përpara se të hidhen shtresat e asfaltit.
Për këto arsye autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz ka vendosur pranimin e ankesës së paraqitur nga
operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k, duke vendosur rivlerësimin e procedurës së prokurimit dhe
kualifikimin e këtij operatori.”
III.1.9. Neni 55 pika 4 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikon
se “[...]Autoriteti kontraktor duhet të përgatisë një përshkrim të shkurtër të procesit të vlerësimit, i cili
pasqyrohet në procesverbal, në përputhje me nenin 12 të këtij ligji. Në rastin e prokurimit me mjete
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elektronike, sistemi administron automatikisht të dhënat, vlerësimet dhe komentet mbi to, duke njoftuar,
në rrugë elektronike, ofertuesit […]”
Në nenin 66 pika 3 të Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Pas mbylljes së seancës publike,
komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato
oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është e
nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me
shkrim ose të reflektuara në procesverbal.” Ndërkohë në nenin 67 të Vendimit nr.914 të Këshillit të
Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet
se: “Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton klasifikimin përfundimtar,
i cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto rregulla”.
Në nenin 63, pika 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar është
parashikuar: “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj,
mund ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë
brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në
dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një
vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më
vonë se në ditën vijuese të punës”. Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse
autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose
e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të
këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është
njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor.”
Në kreun X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78, pika 6 i Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “Për
shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e mëposhtëm: a) Titullari i autoritetit kontraktor
ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, për të shqyrtuar ankesën dhe për të
dhënë një vendim. Përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia
ngarkon çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm. Komisioni/zyrtari i ngarkuar është përgjegjës për
vendimin e dhënë në përfundim të shqyrtimit të ankesës. Anëtarët e komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk
duhet të kenë marrë pjesë në marrjen e vendimit, për të cilin është paraqitur ankesa. Në rast se ankimi
lidhet me dokumentet e tenderit, titullari i autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojë shqyrtimin e ankesës
komisionit të vlerësimit të ofertave.” Në nenin 78, pika 6 gërma “ç” të Vendimit Nr.914 të Këshillit të
Ministrave dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet
se: […]Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e saj mund të
marrë vendim për refuzimin ose pranimin e ankesës, i cili i komunikohet menjëherë titullarit të autoritetit
kontraktor. Në rastin kur ankesa është pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i adreson vendimin për
zbatim komisionit të vlerësimit të ofertave.
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III.1.10. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e
ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci juridike për palët e
interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës
publike, (Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave
të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit,
transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të
ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në interpretim sistematik (domethënjen
e drejtë të normës juridike duke e vënë në lidhmëri me normat e tjera brenda sistemit juridik), Komisioni
i Prokurimit gjykon se ligjvënësi ka ndarë qartësisht dy momentet proceduriale atë të vlerësimit të
ofertave nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe momentin e dytë të garancisë proceduriale
të mbrojtjes së interesave të ligjshme të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit,
atë të ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor ( rishikimin e vendimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave) nga vetë autoriteti kontraktor por nga një trupë e re, e cila nuk ndodhet në kushtet
e konfliktit të interesave me komisionin e vlerësimit të ofertave, shqyrtimin e ankesave nga K.Sh. A (
Komisioni i Shqyrtimit të Ofertave). Normativa e mësipërme, parashikuar nga neni 63 i ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, rregullon të drejtën e personave të interesuar
në një procedurë prokurimi për të paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në kuadrin e rishikimit administrativ të kësaj procedure, e thënë ndryshe,
legjitimimin për të vënë në lëvizje dhe investimin e autoritetit kontraktor për rishikimin e vendimit të
KVO-së.
III.11. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se me anë të veprimeve dhe mosveprimeve autoriteti kontraktor
në mënyrë të hapur ka shkelur parimet e zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, duke zvarritur
në mënyrë të vazhdueshme procedurën e prokurimit publik, duke rishikuar në mënyrë të vazhdueshme
vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin/skualifikimin e operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit e duke vendosur njëherazi operatorët ekonomik në një gjendje
pasigurie. Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të
drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji
i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.12. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se rivlerësimi i procedurës së prokurimit në drejtim të
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Kacdedja” sh.p.k. është kryer në shkelje të afateve të
ankimit administrative, pasi referuar materialeve të administruara në KPP nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoritetit kontraktor rezulton se:
- Në datën 01.04.2019 operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k., ka marrë njoftim elektronikisht mbi
skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij.
- Në datën 15.05.2019 operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k., ka paraqitur ankesë në autoritetin
kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij.
Pra operatori ekonomik “Kacdedja” sh.p.k nuk ka ushtruar të drejtën e tij të ankimimit në autoritetin
kontraktor, sic parashikon dispozita e mësipërme ligjore pasi ka dorëzuar ankesën pranë këtij të fundit
jashtë afatit të parashikuar nga neni 63 pika 2 të L.P.P.-së, ku shprehimisht thuhet: “Ankesa kundër
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vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë
brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë
në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.”
Referuar parashikimeve të sipërcituar, llogaritja e afatit për ankim pranë autoritetit kontraktor nis nga
dita e nesërme e punës pasi ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen
e pretenduar, sipas këtij ligji dhe përfundon ditën e shtatë. Në rastin konkret ankesa eshtë paraqitur pranë
autoritetit kontraktor në shkelje të afateve ligjore më datë 15.05.2019, megjithëse shoqëria “Kacdedja”
sh.p.k është vënë në dijeni të skualifikimit të tij që në datën 01.04.2019.
Lidhur me sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me kualifikimin e operatorit ekonomik
“Kacdedja” sh.p.k, autoriteti kontraktor Bashkia Kamëz, ka vepruar në tejkalim të kompetencave të tij.
Komisioni i Prokurimit Publik gjen me vend të sqarojë se në mbështetje të dispozitave ligjore të
lartpërmendura, autoritetet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë me rigorozitet vendimet e
Komisionit të Prokurimit Publik dhe të kryejnë rivlerësimin e ofertave konform konstatimeve të
pasqyruara në këto vendime, ndërkohë që operatorët ekonomikë të cilët gjykojnë se interesat e tyre të
ligjshme janë prekur nga këto procedura, mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të ankimimit, gjithnjë duke
mbajtur në konsideratë afatet ligjore të përcaktuara në LPP, si më sipër cituar.
Sa më lart arsyetuar, K.P.P e gjykon të pabazuar vendimin e autoritetit kontraktor për kualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Kacdedja” sh.p.k dhe ky vendim duhet anuluar si një vendim i dalë në
kundërshtim me ligjin për prokurimin publik në kuptim të nenit 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” të ndryshuar, i cili parashikon shprehimisht se: “3. Përpara lidhjes së
kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor
ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në
kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet
e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e
prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”,
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik i tërheq vëmendjen autoritetit kontraktor për shkeljet e
mësipërme të konstatuara. Në procedurat e ardhshme të prokurimit, autoriteti kontraktor duhet të zbatojë
me përpikmëri procesin e rivlerësimit të ofertave, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Pretendimi i ankimuesit qëndron
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k për procedurën e
prokurimit me Nr.REF-07104-02-08-2019, me objekt: “Rruga (Ibrahim Rugova+Mark
Tirta+Mehdi Frasheri+Mit’hat Frasheri)”, me fond limit 44.081.461 lekë pa tvsh, zhvilluar ne
daten 13.03.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Kamez.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Kacdedja” sh.p.k, duke e skualifikuar atë.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Shendelli” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 970 Protokolli,
Datë 30.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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