REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 561/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e kriterit të përcaktuar në shkronjën d), pika 2.3“Kapaciteti
teknik”, në Dokumentet e Tenderit, për procedurёn e prokurimit “Kërkesë
për propozime” me objekt: “Lyerje e meremetime në shkolla 2014”, me
fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
30.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Komuna Maqellarë.

Ankimues:

“Shehu” sh.p.k.
Komuna Maqellarë, Dibër.

Palë e ankimuar:

Komuna Maqellarë
Dibër

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 relatorin e çështjes, znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
1

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 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 17.09.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Lyerje e meremetime në shkolla 2014”, me
fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 30.09.2014 nga
autoriteti kontraktor, Komuna Maqellarë.
II.2. Në datën 22.09.2014 operatori ekonomik ankimues “Shehu” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kriterit të përcaktuar në shkronjën d),
pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, në Dokumentet e Tenderit.
II.3. Në datën 25.09.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 355/2 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën;
II.4. Në datën 29.09.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me te njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Shehu” sh.p.k. Komisioni i
Prokurimit Publik, duke qenë se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 6, pika 2.3 “Kapaciteti Teknik”, gërma d) kërkohet:
“Të ketë në pronësi automjet me platformë ngritëse, me taksa të paguara për vitin 2014, për
lyerjen e fasadave të shkollave me më shumë se një kat”.
III.1.2. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1 ku parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”.
III.1.3. Komisioni gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të mësipërm Komisioni konstaton se, kërkësa e sipërcituar, e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në pikën 2.3.d) është diskriminuese e jo në përpjesëtim me
përmasat e kontratës që do të prokurohet pasi, në çdo rast, për çdo kërkese teknike lidhur me
objektin e prokurimit, ekzistojnë mjete ekuivalente, që disponohen nga operatorët ekonomikë
(në pronësi ose me qira), si skeleri metalike/druri, vinç/autovinç etj. për kryerjen e këtij shërbimi.
Pra interesi i autoritetit kontraktor, në përcaktimin e kritereve mbi kapacitetin teknik, nuk është
përcaktimi apo kërkesa e një pajisjeje specifike për kryerjen e një procesi të caktuar (si
alternativë e vetme), gjë që kufizon konkurrencën, por në bindjen e tij se për atë proces, operatori
ekonomik pjesëmarrës siguron realizimin me sukses.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.

III.2. Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se, autoriteti kontraktor në datën 22.09.2014 i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Shehu” sh.p.k., duke refuzuar ankesën e paraqitur prej tij
dhe në datën 30.09.2014 ka vijuar me zhvillimin e procedurës dhe hapjen e ofertave. Referuar
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6, në të
cilin përcaktohet 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”,
Komisioni gjykon se, ky veprim është kryer në shkelje të dispozitës ligjore të sipërcituar, pasi
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autoriteti kontraktor duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit
ekonomik ankimues për të vijuar me ankimimin.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shehu” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Lyerje e meremetime në shkolla 2014”,
me fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
30.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Komuna Maqellarë.
2. Anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit dhe me rishpalljen e saj, autoriteti
kontraktor të modifikojë kriteret e kualifikimit sipas konstatimeve të Komisionit të
Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Shehu” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1604 Protokolli; Datë 29.09.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
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Anëtar
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Anëtar
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Denar Biba
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