KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 112/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 03/03/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. dhe
kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “PE-VLA-KU”
sh.p.k., “BE-IS” sh.p.k. dhe “Aurora Construksion” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF20921-12-23-2015 me objekt “Sistemimi i mureve në territorin e
godinës së HEC dhe asfaltimi i shesheve deri tek rruga për në
digë. Sistemim i rrugës nga rrymëshpejtuesi deri tek hyrja e
Galerisë së Digës, sheshi dhe rrethimi mbrojtes tek shkarkuesit e
Transformatorëve të fuqisë në HEC Fierzë” me fond limit
25,000,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
15.01.2016 nga autoriteti kontraktor Korporata ElektroEnergjitike
Shqiptare Sh.a.

Ankimues:

“Kevin Construksion” sh.p.k
Adresa: Rr “Adem Jashari” Nd.4, Njësia Bashkiake Nr.5
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Korporata ElektroEnergjitike Shqiptare Sh.a.
Adresa: Blloku “Vasil Shanto”
Tiranë
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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 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, 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 ekonomikë 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
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II.1. Në datën 24.12.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-20921-12-23-2015 me objekt “Sistemimi i
mureve në territorin e godinës së HEC dhe asfaltimi i shesheve deri tek rruga për në digë.
Sistemim i rrugës nga rrymëshpejtuesi deri tek hyrja e Galerisë së Digës, sheshi dhe rrethimi
mbrojtes tek shkarkuesit e Transformatorëve të fuqisë në HEC Fierzë” me fond limit 25,000,000
lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 15.01.2016 nga autoriteti kontraktor Korporata
ElektroEnergjitike Shqiptare Sh.a.
II.2 . Në datën 15.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 02.02.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Kevin Construksion” sh.p.k.
2. “PE-VLA-KU” sh.p.k.
3. “BE-IS” sh.p.k.
4. “Aurora Construksion” sh.p.k.

18,653,631.92 lekë
22,200,760 lekë
22,216,984 lekë
23,981,675 lekë

skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

II.3.1. Operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. është njoftuar me anë të Sistemit të
Prokurimeve Elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se : “[...] Gjeneratori i
paraqitur në ofertë nuk plotëson kriterin e dokumenteve të tenderit, në faturën e paraqitur nuk
është parashikuar fuqija, në dokumentet e tenderit kërkohet në mënyrë taksative 15 KW. Për
betonieret e kërkuara dhe paraqitur nga ofertuesi nuk është përcaktuar kapaciteti. Në
dokumentat e tenderit është kërkuar në mënyrë taksative se operatori ofertues duhet të ketë tre
betoniere me kapacitet 0.3-05m3. Në listëpagesa ka deklaruar një inxhinier ndërtimi nga dy të
kërkuar në dokumentat e tenderit[...]”
II.4. Në datën 02.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k. ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së
për skualifikimin e ofertës së tij si edhe kualifikimin e ofertës së operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]Lidhur me arsyen e parë për skualifikim, në kërkesat për kualifikim,
pjesa e dokumenteve të tenderit është kërkuar tekstualisht “Motogjenerator me kapacitet 15 KVA
copë 1” Për plotësimin e këtij kriteri për kualifikim shoqëria jonë ka paraqitur në tender faturën
tatimore përkatëse sipas të cilës vërtetohet se është paraqitur në tender edhe 1 copë
motogjenerator, bashkë me stabilizator tensioni konkretisht fatura nr.781 datë 06.03.2012.
Motogjeneratori që ne kemi paraqitur në tender plotëson të gjitha kërkesat e përcaktuara nga
ana juaj në dokumentet e tenderit. Për më tepër shikoni se vlerat e motogjeneratorëve të ofruar
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që KVO ka kualifikuar, janë me vlera shumë herë më të vogla se motogjeneratori i paraqitur
pranë nesh. Ju keni kërkuar një copë motogjenerator dhe ky kusht plotësohet totalisht nga ana
jonë. Në kërkesat për kualifikim keni kërkuar me kapacitet 15 KVA ndërkohë që në arsyet e
publikuara online KVO ka përcaktuar se nuk kemi gjenerator me fuqi 15 KWA. Nuk e dimë se ku
e kanë gjetur arsyen e skualifikimit për këtë pikë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave
kur shkruajnë gjeneratori....ndërkohë që ju në kërkesat tuaja për kualifikim në asnjë rast nuk
keni kërkuar gjenerator por motogjeneratori. Në asnjë rast nuk mund të shtohen arsye për
skualifikimin të paqena dhe të pa përfshira në dokumentet e tenderit. Nuk e kuptojmë ku e kanë
gjetur anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave arsyen për skualifikim ku thoni që nuk është
parashikuar fuqia ndërkohë që në kërkesat për kualifikim në asnjë rast nuk keni përcaktuar
fuqinë. Ju bëjmë një pyetje, përse në specifikimet teknike dhe termat e referencës ( sepse KVO e
di mirë se çfarë duhet të përmbajnë në mënyrë të detajuar) ju nuk keni dhënë asnjë shpjegim
përse do të shërbejë gjeneratori? Në këto kushte, motogjeneratori i paraqitur prej nesh në tender
plotëson kërkesën tuaj për kualifikim. Lidhur me arsyen e dytë për skualifikim Komisioni Juaj i
Vlerësimit të Ofertave ka përcaktuar tekstualisht “Për betonieret....” nuk është përcaktuar
kapaciteti, opereatori oferutues duhet të paraqesë tre betoniere 0.3-0.5 m3. Së pari ju bëjmë me
dije se përcaktimi i bërë nga ana Juaj në arsyet e skualifikimit, nuk është i njëjtë me
terminologjinë e kërkuar në kriteret tuaja për kualifikim. Së dyti ju keni kërkuar në kërkesat
tuaja për kualifikim elektro-betoniere ose motobeniere me kapacitet të betonieres 0.3 -0.5 m3
copë 1. Për plotësimin e këtij kriteri për kualifikim, shoqëria jonë ka paraqitur në tender:Faturë
tatimore nr.314 datë 07.03.2012 ku vërtetohet se kemi në pronësi 4 copë motobetoniere. Faturë
tatimore nr.86 datë 27.03.2013 ku vërtetohet se kemi në pronësi 6 motobetionere; Faturë
tatimore n.r30 datë 30.09.2010 ku vërtetohet se kemi në pronësi 1 copë motobetoniere dhe 1
copë betoniere; Faturë tatimore nr.251 datë 05.11.2012 ku vërtetohet se kemi në pronësi 1 copë
betoniere dhe 1 copë motobetoniere. Pra, nga ana jonë është paraqitur në tender një numër
shumë herë më i madh se sa ju kërkoni në kriteret tuaja për kualifikim. Po të marrim në
shqyrtim manualin dhe legjislacionin e ndërtimit ku parashikohet se betonieret më të vogla janë
0.3 m3, ju lutemi na sqaroni se ku qëndron mospërputhja dhe mospërmbushja e kritereve tuaja
për kualifikim. Në pikën e tretë për skualifikim, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në faqen online ka përcaktuar “Në listëpagesat ka deklaruar një inxhinier ndërtimi nga dy të kërkuar në
dokumentet e tenderit” Për plotësimin e këtij kriteri për kualifikim, ashtu siç figuron edhe në të
gjithë listëpagesat tona të paraqitura në tender, si edhe sipas dokumentacionit të paraqitur,
konkretisht diplomave përkatëse ju bëjmë me dije se kemi paraqitur në tender dokumentacionin
për Ing.B.A. i cili është inxihinier Ndërtimi dhe Ing.M.T. e cila është edhe kjo inxhiniere
ndërtimi. Gjithashtu ju bëjmë me dije se Ing.M.T është e njëjtë me Ing. M.Tata pra, pasi është
martuar mbiemri është ndryshuar. Kërkojmë skualifikimin e ofertës së shoqërive “Pe-Vla-ku”
sh.p.k., “Be-IS” sh.p.k. dhe “Aurora Konstruksion” sh.p.k. si oferta të kualifikuar në
kundërshtim me ligjin . [...]”.
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II.5. Në datën 10.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1140/3 prot datë 10.02.2016
i kthen përgjigje palës ankimuese duke pranuar pjesërisht ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit. Pasi verifikuam dokumentet e
ofertës dhe kërkesat për kualifikim të dokumentave të tenderit, konstatojmë se është kërkuar që
ofertuesi të ketë 1 (një) copë motor gjenerator 15 KVA dhe në ofertë është paraqitur vetëm një
faturë me emërtim “motogjenerator” në sasinë 1 copë për të cilin as fatura e as ndonjë
dokument tjetër nuk e përcakton kapacitetin e tij. Në këto kushte në zbatim të LPP, VKM dhe
kërkesat për kualifikim të dokumenteve të tenderit ku thuhet se në rast të mosdorëzimit të një
dokumenti ose të dokumenteve të rremë e të pasakta, konsiderohen kusht për skualifikim,
arsyetojmë se dokumenti i paraqitur nuk është i saktë pasi nuk përmban kapacitetin e
motorgjeneratorit sikurse kërkohet në kërkesat për kualifikim të Dokumenteve të Tenderit.
Shkaku i skualifikimit nga KVO është pasi nga ofertuesi nuk është përcaktuar fuqia e
motorgjeneratorit siç kërkohet në kriteret për kualifikim të dokumenteve të tenderit. Për sa i
përket refererimit të vlerës së motorgjeneratorit të ofertuesve që KVO ka kualifikuar janë me
vlerë shumë herë më të vogel se motorgjeneratori i paraqitur prej nesh, arsyetojmë se nuk është i
drejtë pasi nuk është domosdoshmërisht vlera e makinerisë ajo që përcakton kapacitetin e
saj.Gjithashtu përsa i përket konstatimeve të ankimuesit për gabimet në emërtime arsyetojmë se
janë lapsuse që nuk përbëjnë argument për të kundërshtuar vlerësimin e KVO për këtë pikë. Në
lidhje me pikën e dytë të skualifikimit pasi shqyrtuam dokumentacionin e paraqitur të ofertës
rezulton se ofertuesi ka paraqitur disa motobetoniere por asnjë nga dokumentet e paraqitura në
ofertë nuk tregon kapacitetin e tyre sikurse kërkohet në kërkesat për kualifikim të kërkuar në
dokumentet e tenderit. Në këto kushte në zbatim të LPP, VKM dhe kërkesat për kualifikim të
dokumenteve të tenderit ku thuhet se në rast të mosdorëzimit të një dokumenti ose të
dokumenteve të rremë e të pasakta, konsiderohen kusht për skualifikim, arsyetojmë se dokumenti
i paraqitur nuk është i saktë pasi nuk përmban kapacitetin e motorgjeneratorit sikurse kërkohet
në kërkesat për kualifikim të Dokumenteve të Tenderit. Shkaku i skualifikimit nga KVO është pasi
nga ofertuesi nuk është përcaktuar kapaciteti 0.3-0.5 m3. Edhe në këtë pikë gabimi në emërtimin
e motobetoniereve dhe numrin e tyre arsyetojmë se është një lapsus që nuk ndryshon vlerësimin e
bërë. Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit, pasi shqyrtuam dokumentet e ofertës rezultojnë se
ankimuesi ka paraqitur dokumentet e kërkuar për dy inxhinier ndërtimi sikurse kërkohet në
dokumentat e tenderit. Sa më sipër pretendimi qëndron. [...]”
II.6. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.6.1. Në ankesën drejtuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, operatori ekonomik ankimues
ka dorëzuar dokumentacion shtesë mbi paisjen motogjenerator dhe motobetoniere. Në
kundërshtimet e dorëzuar pranë K.P.P. pala ankimuese argumenton si më poshtë vijon: “ [...]
5

Duke qënë se KVO nuk arriti të vërtetonte të kundërtën e pretendimit për të cilin ka bërë edhe
skualifikimin, por ka haruar se nuk e ka bërë mbi bazën e asnjë prove, u detyruam vetë që të
bëjmë verifikimet përkatëse, kjo vetëm që tju provojmë edhe vërtetojmë se arsyeja e dhënë është
e gabuar dhe e pambështetur në realitet. [...]” Në ankimin dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, pala ankimuese ka dorëzuar fotokopje të shkresave me lëndë konfirmim
lëshuar nga shoqëria “FMT Servomatik” sh.p.k. dhe shoqëria “Euro Alba EA” sh.p.k. Gjithashtu
K.P.P. konstaton se referuar ankesës së dorëzuar pranë K.P.P. , referuar seksioni 4, Lista e
Shtojcave, operatori ekonomik ka kërkuar ekspertizë të posaçme mbi vlerësimin nëse
motobetonieret e propozuara nga operatori ekonomik janë në përputhje me kriteret e kualifikimit
parashikuar nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 24.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

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 ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k. mbi
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “[...]Gjeneratori i paraqitur në ofertë nuk
plotëson kriterin e dokumenteve të tenderit, në faturën e paraqitur nuk është parashikuar fuqija,
në dokumentet e tenderit kërkohet në mënyrë taksative 15 KW. [...]”. Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se :
III.1.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Operatori ekonomik ofertues për realizimin e
punimeve duhet të paraqesi këto makineri dhe paisje:
Moto gjenerator me kapacitet 15kva Copë 1 në pronësi ose me qera ose hua përdorje
Për të dëshmuar këtë shtojca 9 e DT duhet të shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm.
Makineritë dhe paisjet në pronësi të shoqërohen me akt pronsi, akt zhdoganimet, orgjinal ose
fotokpje e noteruar. Makineritë dhe paisjet me qira të shoqërohen me kontrata qiraje të lidhura
para noterit publik, si dhe të shoqërohen me aktin e pronësisë ose zhdoganimit të qiradhënësit
(orgjinal ose fotokopje e noteruar). Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të
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paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, taksat
vjetore, leje trasporti). […]”
III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k.
ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Shtojcën 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e Mjeteve”;
ii. Faturë Tatimore nr. 781 datë 06.03.2012 me anë të së cilës vërtetohet se operatori
ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. disponom paisjen me përshkrim
“motogjenerator” copë 1 dhe “stabilizant tensioni” copë 1.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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: aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Në nenin 26 “Kontratat për punë publike” , pika 8 gërma “c” të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: c) dëshmi për
mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit
ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve 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 realizimit me sukses të kontratës. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të
ndalet në një interpretim të zgjeruar të nenit 46 pika 1 gërma “b” të LPP-së dhe nenit 26 pika 8
gërma “c” të aktit normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës
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juridike) i nenit 46 pika 1 gërma “b” K.P.P. gjykon se për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme që me anë të dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë të vërtetohet
plotësimi i kapacitetit teknik të tyre në drejtim të kapaciteteve organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, aftësitë organizative për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
Faturë Tatimore nr. 781 datë 06.03.2012 me anë të së cilës vërtetohet se operatori ekonomik
“Kevin Construksion” sh.p.k. disponom paisjen me përshkrim “motogjenerator” copë 1 dhe
“stabilizant tensioni” copë 1. Referuar kërkesës së autoritetit kontraktor K.P.P. konstaton se me
anë të kriterit të vendosur, operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit duhet
të vërtetojnë se disponojnë një motogjenerator, i cili ka kapacitet 15 KVA dhe plotësimi në
mënyrë kumulative i dy kushteve të sipërcituar e shndërron ofertën të vlefshme ( në drejtim të
plotësimit të kriterit të mësipërm objekt ankimi). Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin dhe të dorëzojnë ofertat në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt
ankimi. Në rastin konkret, K.P.P gjykon se ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës
onus probandi incubit actor (barra e provës i bie kërkuesit). Referuar dokumentacionit të
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, operatori ekonomik ankimues në asnjë rast nuk
ka sqaruar, argumentuar dhe më pas provuar me dokumente shtesë faktin se me anë të
dokumentacionit të dorëzuar për vërtetimin e disponimit të paisjes tip gjenerator 15 KVA,
vërtetohet qartësisht se paisja e deklaruar është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
III.1.7. Akoma më tej, K.P.P. gjykon se në kundërshtimet para autoritetit kontraktor ( në shkallën
e parë të ezaurimit të ankimit) në lidhje me arsyen e mësipërme të skualifikimit, operatori
ekonomik ankimues asnjëherë nuk ka dorëzuar prova shkresore si edhe nuk ka ngritur
pretendime se motogjeneratori i deklaruar nga ky i fundit është në përputhje me kërkesat e
autoritetit kontraktor. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues të ngritur në
ankimin administrative pranë autoritetit kontraktor se : “ju bëjmë një pyetje, përse në specifikimet
teknike dhe termat e referencës ( sepse KVO e di mirë se çfarë duhet të përmbajnë në mënyrë të
detajuar) ju nuk keni dhënë asnjë shpjegim përse do të shërbejë gjeneratori?” K.P.P. gjykon se
në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me kerkesën e
mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes
së ankesës në lidhje me pretendimet e tij parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63
pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se
“Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
8

Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se afatet e ankimit parashikuar nga neni 63 i LPP-së janë afate
prekluzive. Këto afate, duke qenë afate prekluzive (dekadence), nuk mund të pezullohen, të
ndërpriten apo të rivendosen. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci
për operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të
autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori
ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka
në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit
kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në
nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit
nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5
ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në
kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë
sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
[…]”.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në ankesën drejtuar këtij të fundit operatori
ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacion shtesë mbi paisjen motogjenerator dhe
motobetoniere. Në kundërshtimet e dorëzuar pranë K.P.P. pala ankimuese argumenton si më
poshtë vijon: “ [...] Duke qënë se KVO nuk arriti të vërtetonte të kundërtën e pretendimit për të
cilin ka bërë edhe skualifikimin, por ka haruar se nuk e ka bërë mbi bazën e asnjë prove, u
detyruam vetë që të bëjmë verifikimet përkatëse, kjo vetëm që tju provojmë edhe vërtetojmë se
arsyeja e dhënë është e gabuar dhe e pambështetur në realitet. [...]” Në ankimin dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, pala ankimuese ka dorëzuar fotokopje të shkresës me lëndë
konfirmim lëshuar nga shoqëria “FMT Servomatik” sh.p.k. Në Nenin 48, pika 4 gërma “b” të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht
se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b) ofertat dorëzohen në rrugë elektronike, sipas
përcaktimit në aktet nënligjore […]” Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e
Prokurimeve Elektronike rezulton se dokumentacioni i mësipërm nuk është dorëzuar S.P.E. nga
ana e operatorit ekonomik ankimues. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është detyrë e
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë ofertën në përputhje me dokumentet e tenderit dhe kërkesat
e autoritetit kontraktor. Referuar nenit 48 pika 4 gërma “b” të LPP-së ofertat dorëzohen në
formë elektronike përmes sistemit të prokurimeve elektronike si edhe pikës 1 të VKM Nr.918
datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit në mënyrë elektronike” në të cilën
parashikohet se “Të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete elektronike.” Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se ankimuesi ka patur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të
dorëzuar dokumentacionin e plotë dhe provues mbi përmbushjen e kapacitetit teknik në drejtim
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të disponueshmërisë së motogjeneratorit në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
III.1.9. Vetë operatori ekonomik ankimues në parashtrimet me shkrim dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor si edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në asnjë rast nuk ka sqaruar,
argumentuar si edhe mbështetur me fakte dhe prova mbi shkaqet e mos plotësimit të kriterit të
mësipërm. K.P.P gjykon se operatorët ekonomik kanë detyrimin që ta bëjnë të identifikueshëm
pretendimin e tyre mbi shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon
pretendimin e tij për mospërmbushjen e kriterit/kritereve. Në rastin konkret, K.P.P gjykon se
ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës (barra e provës i bie kërkuesit). Operatori
ekonomik ankimues në asnjë rast nuk ka sqaruar, argumentuar dhe më pas provuar me
dokumente shtesë faktin e mos dorëzimit të dokumentacionit në formën e parashikuar nga ligji
në Sistemin e Prokurimeve Elektronike dhe që ky fakt ka ardhur për shkaqe të pavarura nga ky i
fundit. Në respekt të parimit të barazisë dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve , parashikuar nga neni 2 gërma “c” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, dhe në zbatim të nenit 48 pika 4 gërma “b” e LPP, dokumenti i dorëzuar
nuk mund të merret në shqyrtim gjatë ankimit administrativ pranë Komisionit të Prokurimit
Publik.
III.1.10. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues se referuar arsyetimit të
skualifikimit të pasqyruar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike nuk është në përputhje me
kërkesat për kualifikim pasi “Në kërkesat për kualifikim keni kërkuar me kapacitet 15 KVA
ndërkohë që në arsyet e publikuara online KVO ka përcaktuar se nuk kemi gjenerator me fuqi 15
KWA.” K.P.P. konstaton se në kriteret e veçanta të kualifikimi është parshikuar disponimi i
mjetit “Moto gjenerator me kapacitet 15kva Copë 1 në pronësi ose me qera ose hua përdorje” .
Sa më sipër, K.P.P. gjykon se operatori ekonomik ankimues ka marrë dijeni për skualifikimin e
ofertës së tij për mosplotësim të kapacitetit teknik në drejtim të disponueshmërisë të paisjes tip
motogjenerator referuar vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues mbi
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe operatori ekonomik
ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k. nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe
gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e s’kualifikuar, shqyrtimi në themel i
pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori
ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në
shqyrtimin administrativ.
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III.3. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
për skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “PE-VLA-KU” sh.p.k., “BE-IS” sh.p.k.
dhe “Aurora Construksion” sh.p.k. , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në nenin 63, pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, kërkohet 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.
III.3.2. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo
rrezikon dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i
autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu,
akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një
procedure prokurimi publik.
III.3.3. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një
vendim i një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes
ankimit në KPP, ai të fitojë kontratën. 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 operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që
ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo s’kualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në
kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e palës ankimuese nuk merren në shqyrtim.

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 mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-20921-12-23-2015 me objekt
“Sistemimi i mureve në territorin e godinës së HEC dhe asfaltimi i shesheve deri tek
rruga për në digë. Sistemim i rrugës nga rrymëshpejtuesi deri tek hyrja e Galerisë së
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Digës, sheshi dhe rrethimi mbrojtes tek shkarkuesit e Transformatorëve të fuqisë në HEC
Fierzë” me fond limit 25,000,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
15.01.2016 nga autoriteti kontraktor Korporata ElektroEnergjitike Shqiptare 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. 217 Protokolli; Datë 16.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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