VENDIM
K.P.P. 310/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.05.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k.
& “Erdis” sh.p.k., në procedurën e prokurimit, “Procedurë e Hapur”,
me objekt “Blerje Fruta Perime” Marrëveshje kuadër me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 24 muaj”,
me nr. REF-39918-01-09-2018, me fond limit 120.084.189 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 12.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gerti-1987”
sh.p.k. & “Dogel” sh.p.k., në proçedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. & “Erdis” sh.p.k.
Qesarakë, Tiranë
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gerti - 1987” sh.p.k. & “Dogel”
sh.p.k.
Rr. “Budi”, pranë Restorant “Floga”, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Rr.“Zef Serembe” (ish Brigada e Mbështetjes Rajonale), 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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie 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.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë 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.4. Ankimuesit kanë 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 ankesave të
operatorët ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 10.01.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Blerje Fruta Perime” Marrëveshje kuadër me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 24 muaj”, me nr. REF-3991801-09-2018, me fond limit 120.084.189 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 12.02.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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Referuar informaconit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, në këtë procedurë prokurimi,
kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa
TVSH) përkatësisht:
1.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gerti-1987” sh.p.k.
& “Dogel” sh.p.k.
92.996.800 lekë, skualifikuar
2.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k.
& “Erdis” sh.p.k.
93.799.000 lekë, skualifikuar
3.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Gea” sh.p.k.
& ”MB Kurti” sh.p.k. &”4S” sh.p.k.
93.891.000 lekë, skualifikuar
4.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Gren-Al” sh.p.k.
& ”Basha” sh.p.k.
102.258.295 lekë, skualifikuar
5.
”Dajti Park 2007” sh.p.k.
102.833.000 lekë, kualifikuar
6.
”Nika” sh.p.k.
117.559.700 lekë, skualifikuar
7.
”Fast Fresh” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.3. Në datën 23.02.2018, bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Nelsa” sh.p.k. & ”Erdis” sh.p.k. është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“Nuk i ploteson kriteret e vecanta per kualifikim. Anëtari i BOE Nelsa & Erdis shpk, shoqëria Erdis
shpk nuk plotëson gërmën ”e” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi shoqëria Erdis shpk nuk ka në pronësi
apo me kontratë qeraje një ambjent magazinimi sic është kërkuar në gërmën ”e”. Dokumentacioni i
dorëzuar nga subjekti Erdis për të përmbushur këtë kriter, Kontratë Shkëmbimi të Pasurisë së
Paluajtshme të datës 01.03.2006 nr.916 Rep, dhe 197 Kol, nuk është shoqëruar me Çertifikatën e
Pronësisë së objektit që të provohet se subjekti Erdis ka në pronësi objekt Magazinë. Gjithashtu edhe
pse është dorëzuar një deklartë noteriale e Administratorit të shoqërisë Erdis, z.E.B., se pronat e
përfituara sipas kontratës së shkëmbimit të pasurise si më sipër cituar ja kalon në përdorim shoqërisë
Erdis nuk janë të justifikueshme për të përmbushur kriterin pasi nuk ka një Çertifikatë Pronësie të
zotit E.B. që të provohet që ky i fundit disponon një Magazinë me Çertifikatë pronësie dhe tjetra është
që nëse do të disponontë një një magazinë të tillë duhet që shoqërisë Erdis shpk tja jepte në përdorim
me kontratë qeraje ose huapërdorje noteriale. Deklarata noteriale është një akt i njëanshëm dhe nuk
krijon pasoja për palën tjetër. Kështu që ky kriter është i papërmbushur siç është kërkuar në gërmën
”e” të Kapacitetit Teknik të DT. Anëtari i BOE Nelsa & Erdis shpk, shoqëria Nelsa shpk nuk plotëson
gërmën ”e” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi shoqëria Nelsa Shpk për të përmbushur kriterin e
mësipërm ka dorëzuar një Çertifikatë Pronësie të z.N.B., por nuk rezulton të jetë dorëzuar kontratë
qeraje noteriale midis z.N.B. dhe shoqërisë Nelsa shpk.
BOE Nelsa shpk dhe Erdis shpk nuk plotësojnë bashkarisht kërkesën e gërmës ”c” të Kapacitetit
Teknik të DT, pasi nuk ka provuar me dokumentacionin e dorëzuar se disponon ne pronësi apo me
kontratë noteriale një automjet me aftësi mbajtëse mbi 3 ton, shoqëruar me certifikatën e pronësisë,
leke qarkullimi, kontroll teknik dhe licencë për transport mallrash. Të gjitha dokumentat e
automjeteve të paraqitura për të përmbushur kriterin e sipër cituar nuk janë të pajisura me leje
transporti”.
II.3.1. Në datën 01.03.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Nelsa” sh.p.k & “Erdis” sh.p.k. ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më
poshtë vijon:
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“[...]1. Ne lidhje me argumentin e pare te skualifikimit sqarojme: Ne dst te publikuara nga ana juaj
nder te tjerat kerkohen: Kapaciteti teknik dhe profesional pika ”e”: Operatori ekonomik duhet te kete
ne pronesi ose ne perdorim me kontrate noteriale nje ambjent dhome frigoriferike me siperfaqe totale
mbi 100 m2. Per te plotesuar kete kriter operatori duhet te vertetoje pronesine me ane te Certifikates
se pronesise ose kontraten noteriale, lejen higjeno sanitare te leshuar nga autoritetet perkatese. Per
plotesimin e ketij kriteri sqaroje:
Se pari: Ky kriter plotesohet pas ne kemi dorezuar ne sisteme app, per llogari te shoqerise “Nelsa”
shpk certifikaten e pronesise per magazine per produkte ushqimore nr. 1236423 date 02.10.2015,
zona kadatrale 2460 me nr pasurie 199/32-GI, volumi 45 faqe I67 me siperfaqe totale 234 m2,
shoqeruar me Leje Higjeno Sanitare me nr. 1883 date 11.12.2015 “Magazin per produkte ushqimore
fruta perime” qe i perket kesaj certifikate e pronesise ne emer e per llogari te shoqerise “Nelsa”
shpk. Kemi dorezuar ne sisteme app, per llogari te shoqerise “Erdis” shpk Kontrate shkembim
pasurie (me kusht) nr 916 rep dhe 197 kol date 01.03.2006 finalizuarne perfundim te punimeve
Kontrate pijestim pasurie te palujtshme nr 748 rep dhe 283/1 kol date 21.02.2011, ku ne kete kontrate
shkembimi E.B. mer dyqanet nr S1, dyqanet nr S2, dyqanet nr S3, Garaxh nr 1, Garazh i emertuar
G2, Garaxh i emertuar G3,Garaxh i emertuar G4. Gjithashtu ka nje deklerate noteriale nr 843 rep
dhe 323/1 kol date 01.03.2011 qe Z.E.B. dyqanet nr S1, dyqanet nr S2, dyqanet nr S3, Garaxh nr 1,
Garaxh i emertuar G2, Garaxh i emertuar G3, Garaxh i emertuar G4, i kalojne ne perdorim shoqerise
“Erdis” shpk. I regjistruar ne organet tatimore me nipt K71804011J. Per keto ambjente kemi
dorezuar ne sistem Lejet Higjeno Sanitare me Lejet Higjeno Sanitare me nr 177 date 08.02.2011,
“Magazin ushqimore” me siperfaqe 121,9 m2 po per llogari te shoqerise “Erdis” shpk. Ne keto Leje
Higjeno Sanitare jane percaktuar qarte emri i shoqerise, nipti i shoqerise, adresa e sakte dhe per
cfare do te perdoren keto magazine (aktiviteti i tyre), pasi per te mare keto certifikata eshte nje
procedure e percaktuar per plotesimin e kushteve te ambjenteve, magazinave dhe te monitoruara
reptesisht nga Inspektoriatin Shteteror Shendetesor... .etj. Pra derisa keto certifikata jane ne emer te
pronareve dhe Z.E.B. ja ka kaluar ne perdorim keto ambjente shoqerise“Erdis” shpk ku qendron
logjika e s’kualifikimit nga ana e KVO-se. Keto ambjente nuk kane certifikate pronesie qe te provohen
qe ky i fundit disponon nje magazine pasi objekti eshte ne proces hipotekimi, kete e vertetojme dhe
me shkresen qe kemi mare prane komunes Dajt nr 1518 date 02.04.2014. Se dyti: Ne Ekstraktin e
regjistrit tregetar Z. N.B. eshte pronar dhe ortak i vetem i shoqerise “Nelsa” shpk me 100% te
kapitalit. Ne Ekstraktin e regjistrit tregetar Z. E.B. eshte pronar dhe ortak i vetem i shoqerise “Erdis”
shpk me 100% te kapitalit.
II. Ne lidhje me argumentin e dyte te skualifikimit sqarojme: Ne dst te publikuara nga ana juaj nder
te tjerat kerkohen: Kapaciteti teknik dhe profesional pika ”c” Ofertuesi duhet te disponoje 1
automjete te pershtatshme transporti me aftesi mbajtese mbi 3 ton (frigorifer) dhe 1 automjet (jo
frigorifer) me aftesi mbajtese mbi 1 ton, ne pronesi ose ne perdorim kundrejt kontrates perkatese te
noterizuar, te vlefshme per gjithe periudhen e zbatimit te kontrates per furnizimin e 23 I.E.V.Penale
si dhe furnizimin e magazinave qëndrore të DPB me artikujt qe magazinohen. Per automjetet te
paraqiten certifikatat e pronesise, kontratat e dhurimit apo te qirase sipas rastit, si dhe
dokumentacionin perkates siguracionet, lejet e qarkullimit, aktin e kolaudimit te automjeteve (te
vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe licensa per trasport mallrash.
Per plotesimin e ketij kriteri ne nga 3 automjete qe jane kerkuar ne dst, kemi dorezuar ne sistem 8
automjetet dhe konkretisht automjetet DR6497E, AA394DK, TR3872R, AA681OP, AA983GK,
AA744EO, AA371PF, AA416DF.
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Pretendimi juaj se nuk plotesojme kriteret e vecanta per kualifikim, germa ”c” te kapacitetit teknik
te dst, pasi bashkimi i operatoreve ekonomik shoqeria “Nelsa” shpk dhe “Erdis” shpk ........ nuk kane
automjet me kapacitet mbi 3 Ton te shoqeruar me certifikate pronesie, leje qarkullimi, kontrolli teknik
dhe leje per transport mallrash. Te gjitha automjetet e dorezuara nuk jane te shoqeruara me dhe leje
per transport mallrash nuk qendrojne, nuk qendron. Per plotesimin e ketij kriteri sqaroje: Disponoje
1 automjete te pershtatshme transporti me aftesi mbajtese mbi 3 ton (frigorifer) dhe ai eshte automjeti
me targe DR6497E i dorezuar ne sistem, ka kontraten e qerase me nr 1165 rep dhe 885 kol date
08.02.2018 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise, aktin e
kolaudimit, leje transport malli (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), edhe leja higjeno
sanitare, me aftesi mbajtese 3800 kg. Automjeti me targe AA394DK i dorezuar ne sistem ka kontraten
e qerase me nr 1097 rep dhe 837 kol date 07.02.2018 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit,
certifikatat e pronesise, aktin e kolaudimit, leje transport malli (te vlefshme ne momentin e hapjes se
ofertave), taksat vjetore edhe leja higjeno sanitare se bashku me fotot e mjetit, me aftesi mbajtese
2367 kg. Vetem me keto dy automjete ne plotesojme kerkesat e percaktuara ne dst. Pretendimi se
automjetet me targe TR3872R, AA6810P, AA983GK, AA744EO, AA371PF, AA416DF., nuk jane te
shoqeruar me dokumentacionin e kerkuar, nuk qendron pasi keto automjete jane te kompletuar si me
poshte: Automjeti me targe TR3872R i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 1247 rep dhe
959 kol date 11.02.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, aktin e kolaudimit,
transport (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), taksat vjetore edhe leja higjeno sanitare
me aftesi mbajtese 1270 kg, shoqeruar me udhezimi nr 15 date 24.07.2007 ”Per kriteret dhe
procedurat e leshimit te licensave autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne
transportin rrugor” , i ndryshuar me udhezimin nr 5 date 17.02.2011 ku percaktohet qarte se
”Kamionet me kapacitet transporti nen 1500 kg nuk certifikohet per transport malli per llogar te
vet.” Automjeti me targe AA416DF i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 8085 rep dhe
4971 kol date 18.07.2016 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise ,
aktin e kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare.
Automjeti me targe AA983GK i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 8085 rep dhe 4971
kol date 18.07.2016 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin
e kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare. Automjeti
me targe AA371PF i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 892 rep dhe 684 kol date
31.01.2018 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin e
kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), taksat vjetore si edhe leja higjeno sanitare.
Automjeti me targe AA6810P i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 5355 rep dhe 4188
kol date 14.,06.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin
e kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare dhe taksat
vjetore. Automjeti me targe AA744EO i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 5355 rep dhe
4188 kol date 14.06.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise,
aktin e kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare dhe
taksat vjetore. Gjithashtu per keto automjete ne, ne sistem kemi dorezuar dhe pjese nga Udhezimi nr
15 date 24.07.2007 ”Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licensave autorizimeve dhe certifikatave
per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor” , i ndryshuar me udhezimin nr 5 date 17,02,2011
ku percaktohet qarte se ”Kamionet me kapacitet transporti nen 1500 kg nuk certifikohet per transport
malli per llogar te vet.
Kete pjese te udhezimit ne e kemi hedhur ne sistem per ti qartesuar anteret e KVO-se per te dhene
nje vleresim te objektiv ne proceduren e prokurimit.
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Neni 53 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet
shprehimisht se ”Shqyrtimi i ofertave" pika 1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u
kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të
drejtë të këtyre ofertave. Kjo pike nuk eshte mare parasysh fare nga ana e KVO-se, se edhe largesia
e ambjenteve me Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve ne vije ajrore nuk eshte me larg se 500 m,
shoqeria jone disponon magazina mbi 600 m2, nga 2 automjete disponojme 8 me kapacitete me te
medhaja, por kapet pas presjeve vetem e vetem te gjejne arsye banale per skualifikim.[...]”.
II.3.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
159/18 Prot. datë 07.03.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje bashkimit të operatorëve
ekonomikë ”Nelsa” sh.p.k & “Erdis” sh.p.k., duke mos pranuar asnjë prej pikave të ankesës së tij, si
dhe duke lënë në fuqi të gjitha arsyet e skualifikimit të vendosura nga KVO, për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.3.3. Në datën 16.03.2018 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit kontraktor për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
II.4. Në datën 23.02.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gerti-1987” sh.p.k & “Dogel” sh.p.k.
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“Nuk i ploteson kriteret e vecanta per kualifikim. BOE Gerti 1987 shpk dhe Dogel shpk nuk plotësojnë
gërmën ”f” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi nuk kanë dorëzuar asnjë dokumentacion për të provuar
se disponojnë makineri për larjen dhe paktimin e mallrave objekt kontrate”.
II.4.1. Në datën 02.03.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gerti-1987” sh.p.k & “Dogel” sh.p.k.
ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më
posht vijon:
“[...]Operatori duhet te disponoje makineri per larjen dhe paktimin e mallrave objekt kontrate, per
te plotesuar kete kriter operatori duhet te paraqese faturat e blerjeve te ketyre makinerive, aktet e
cdoganimit ose kontraten noteriale te marjes me qera. Me kete kerkese autoriteti kontraktor besojme
se do te garantoje pastertine e mallrave si dhe paketimin e tyre duke garantuar keshtu ofrimin e
produkteve sipas sipas standarteve CE ne higjene etj. Ne kete kuader duam tju sqarojme qe operatori
yne ekonomik sipas percaktimeve te tij ne QKB vepron ne fushen e import eksportit. Pra duke patur
interes ne lidhjen e kontrates me DPB si dhe duke patur kushtin e ofrimit te produkteve te lara dhe te
paketuara operatori yne i ka te gjitha mundesite ti eksportoje ato direkt nga CE apo vende te tjera ne
perputhje me normat e CE ku te garantohet kushti i mesiper apo qellimi qe ka autoriteti kontraktor
per cilesi e pasterti malli. Ne kete menyre duke qene se kerkesa e mesiperme realizohet ne kete menyre
cdo pretendim apo kusht per mangesine e paisjeve eshte ne kundershtim me nenin 46 pasi ai eshte
diskriminues ne pasjen apo jo te paisjes kur ne te njejten kohe larja dhe paketimi i mallit garantohen
pa qene nevoja qe operatori ekonomik ta kete kete paisje. Sipas vleresimit te KVO kontatohet se BOE
yne ekonomik ka dhene jo vetem vleren ekonomike me te ulet se te 5 operatoret e tjere ekonomik por
diferenca ekonomike mes nesh dhe operatorit te shpallur fitues (deri ne kete faze te prokurimit) eshte
ne masen 9836200 leke pa tvsh.
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Pra nga njera ane kemi nje BOE e cila jo vetem e kryen me sukses dhe pjesen e pastrimit dhe te
paketimit te mallrave kjo per shkak te natyres se saj ne import eksport por kemi ne radhe te pare nje
BOE qe ofron leverdine me te madhe ekonomike per buxhetin e shtetit qe ne fakt eshte dhe qellimi i
LPP neni 1 pika 2/a: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera
nga autoritetet kontraktore;
Persa me lart kerkojme nga ana juaj Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e B.O.E
“Gerti 1987 sh.p.k. dhe Dogel sh.p.k” nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt
“Blerje Fruta Perime”[...]”
II.4.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
159/19 Prot. datë 07.03.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Gerti-1987” sh.p.k & “Dogel” sh.p.k., duke mos pranuar ankesën e tij, për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.4.3. Në datën 16.03.2018 operatori ekonomik ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit kontraktor për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 159/20 prot., datë 26.03.2018, protokolluar me tonën në datën 26.03.2018
me objekt “Dërgim dokumentacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dhe kërkesave të operatorëve ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Nelsa” sh.p.k. & “Erdis” sh.p.k.
se arsyeja e skualifikimit “Nuk i ploteson kriteret e vecanta per kualifikim. Anëtari i BOE Nelsa &
Erdis shpk, shoqëria Erdis shpk nuk plotëson gërmën ”e” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi shoqëria
Erdis shpk nuk ka në pronësi apo me kontratë qeraje një ambjent magazinimi sic është kërkuar në
gërmën ”e”. Dokumentacioni i dorëzuar nga subjekti Erdis për të përmbushur këtë kriter, Kontratë
Shkëmbimi të Pasurisë së Paluajtshme të datës 01.03.2006 nr.916 Rep, dhe 197 Kol, nuk është
shoqëruar me Çertifikatën e Pronësisë së objektit që të provohet se subjekti Erdis ka në pronësi objekt
Magazinë. Gjithashtu edhe pse është dorëzuar një deklartë noteriale e Administratorit të shoqërisë
Erdis, z.E.B., se pronat e përfituara sipas kontratës së shkëmbimit të pasurise si më sipër cituar ja
kalon në përdorim shoqërisë Erdis nuk janë të justifikueshme për të përmbushur kriterin pasi nuk ka
një Çertifikatë Pronësie të zotit E.B. që të provohet që ky i fundit disponon një Magazinë me
Çertifikatë pronësie dhe tjetra është që nëse do të disponontë një një magazinë të tillë duhet që
shoqërisë Erdis shpk tja jepte në përdorim me kontratë qeraje ose huapërdorje noteriale. Deklarata
noteriale është një akt i njëanshëm dhe nuk krijon pasoja për palën tjetër. Kështu që ky kriter është i
papërmbushur siç është kërkuar në gërmën ”e” të Kapacitetit Teknik të DT.
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Anëtari i BOE Nelsa & Erdis shpk, shoqëria Nelsa shpk nuk plotëson gërmën ”e” të Kapacitetit
Teknik të DT, pasi shoqëria Nelsa Shpk për të përmbushur kriterin e mësipërm ka dorëzuar një
Çertifikatë Pronësie të z.N.B., por nuk rezulton të jetë dorëzuar kontratë qeraje noteriale midis z.N.B.
dhe shoqërisë Nelsa shpk, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, në shtojcën nr. 8, pika 2.3. “Kapaciteti teknik”, gërma “e”, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin: “Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose ne perdorim me
kontrate noteriale nje ambjent dhome frigoriferike me siperfaqe totale mbi 100 m2. Per te plotesuar
kete kriter operatori duhet te vertetoje pronesine me ane te Certifikates se Pronesise ose kontraten
noteriale, lejen higjeno sanitare te leshuar nga autoritetet perkatese”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. &
“Erdis” sh.p.k. në përmbushje të kriterit të sipërcituar, rezulton se në sistemin e prokurimeve
elektronike është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
- Kontratë bashkëpunimi me nr. 1227 rep, nr. 929 kol, e lidhur në datë 10.02.2018, ndërmjet
operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. dhe “Erdis” sh.p.k, nga ku shoqëria “Nelsa” sh.p.k.
merr përsipër 75.5% të kontratës dhe do të çojë artikujt (frutat komplet, patate, qepë e thatë,
domate, karrota, speca, qepë e njomë, bamje), ndërsa shoqëria “Erdis” sh.p.k. merr përsipër
24.5% të kontratës dhe do të çojë pjesën tjetër të perimeve.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, në të cilën deklarohet se
shoqëria “Nelsa” sh.p.k. do të jetë përfaqësuesja e bashkimit të operatorëve ekonomikë.
- Çertifikatë për vërtetim pronësie me nr. 1236423, me numër pasurie 199/32 – GI, lloji i
pasurisë Garazh, me adresë Dajt, me sipërfaqe totale 234 m2, e lëshuar në emër të zotit N.B.,
lëshuar në datën 02.10.2015;
- Akt miratimi higjeno sanitar nr. 1883, lëshuar në datën 11.12.2015 për shoqërinë “Nelsa”
sh.p.k., me adresë Qesarakë – Tiranë, me aktivitet Magazinë fruta perime;
- Akt miratimi higjeno sanitar nr. 128, lëshuar në datën 25.04.2012 për z. E.B. me NIPT
K71804011J, me adresë L. Shën Koll, me aktivitet Magazinë ushqimore;
- Akt miratimi higjeno sanitar nr. 177, lëshuar në datën 08.02.2011 për shoqërinë “Erdis”
sh.p.k., me adresë Qesarakë – Komuna Dajt, Tiranë, me aktivitet Magazinë ushqimore;
- Ekstraktin e regjistrit tregëtar të lëshuar nga QKB, sipas të cilit rezulton se z. E.B. është ortak
me 100% të kuotave të shoqërisë “Erdis” sh.p.k.;
- Ekstraktin e regjistrit tregëtar të lëshuar nga QKB, sipas të cilit rezulton se z. N.B. është ortak
me 100% të kuotave të shoqërisë “Nelsa” sh.p.k.;
- Kontratë shkëmbimi pasurije të paluajtshme (me kusht), e lidhur në datën 01.03.2006, me
nr.916 Rep., nr. 197 kol., ndërmjet shoqërisë “Agli” sh.p.k. dhe pronarëve të truallit N.B., L.
B., E.B., E.B., për të përfituar hyrje, dyqane e garazhe për pasuritë e paluajtshme ndodhur në
Linzë, që i përket pasurisë nr. 199/24, zona kadastrale 2460; pasurisë nr. 199/26, zona
kadastrale 2460; Vendim për leje shesh ndërtimi lëshuar nga Komuna Dajt; Vendim i KRRT;
Vendim për leje ndërtimi; Leje ndërtimi; Çertifikatë pronësie në emër të N.B. pasuria nr.
199/24, zona kadastrale 2460, lloji i pasurisë truall, lëshuar në datën 17.06.2004, adresa e
pasurisë Linzë Tiranë; harta treguese e regjistrimit; kartela e pasurisë së paluajtshme;
Çertifikatë pronësie në emër të N.B. pasuria nr. 199/26, zona kadastrale 2460, lloji i pasurisë
arë, lëshuar në datën 28.02.2005, adresa e pasurisë Linzë Tiranë; leje shfrytëzimi; kontratë
për pjesëtim pasurije të paluajtshme; planimetria e magazinës ushqimorë; genplan;
planimetria e furrës së bukës; planimetria e minimarketit; vërtetim sipas së cilës shoqëria Agli
shpk ka përfunduar ndërtimin e godinës 6 katëshe […] të gjitha dyqanet S1, S2, S3, dhe
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garazhet G1, G2, G3, G4 janë dhënë në pronësi z. E.B.; Deklaratë noteriale, sipas së cilës
Deklaruesi E.B. deklaron se i kalon në përdorim shoqërisë “Erdis” sh.p.k., pronat me nr. S1,
S2, S.3 (dyqane); G1, G2, G3, G4 (garazhe).
III.1.3. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet:
“Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët
e këtij bashkimi”.
Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të
krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit,
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili
nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e
bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e
shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet
të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij
bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë,
shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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. b) 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”.
III.1.5. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte 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.1.6. Në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, neni 68,
përcaktohet shprehimisht se:
“1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona fizikë ose
juridikë, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet
e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributet e ortakëve përbëjnë
kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.
2. Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital.
Kapitali i regjistruar i shoqërisë ndahet ndërmjet ortakëve në kuota, sipas këtij raporti.
3. Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara nuk mund të ofrojnë kuotat e tyre si mjete investimi për
publikun e gjerë.
4. Me përjashtim të rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe, marrëdhëniet ndërmjet ortakëve mund të
përcaktohen në statutin e shoqërisë.
5. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo
të drejta). Statuti përcakton mënyrat e shlyerjes së kontributeve.
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6. Ortakët e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar i vlerësojnë kontributet në natyrë në marrëveshje
të ndërsjella me njëri-tjetrin dhe i shprehin vlerat e tyre në para. Nëse nuk mund të arrihet një
marrëveshje, secili prej ortakëve mund t'i drejtohet gjykatës përkatëse, për të ngarkuar një ekspert
vlerësues, me një vendim me efekt detyrues.
Raporti i ortakëve ose i ekspertit për vlerësimin e kontributeve i dorëzohet Qendrës Kombëtare të
Regjistrimit, së bashku me të dhënat e tjera të kërkuara për regjistrim”.
III.1.7. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “[...]1. Ne lidhje me argumentin e pare te
skualifikimit sqarojme: Ne dst te publikuara nga ana juaj nder te tjerat kerkohen: Kapaciteti teknik
dhe profesional pika ”e”: Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose ne perdorim me kontrate
noteriale nje ambjent dhome frigoriferike me siperfaqe totale mbi 100 m2. Per te plotesuar kete kriter
operatori duhet te vertetoje pronesine me ane te Certifikates se pronesise ose kontraten noteriale,
lejen higjeno sanitare te leshuar nga autoritetet perkatese. Per plotesimin e ketij kriteri sqaroje:
Se pari: Ky kriter plotesohet pas ne kemi dorezuar ne sisteme app, per llogari te shoqerise “Nelsa”
shpk certifikaten e pronesise per magazine per produkte ushqimore nr. 1236423 date 02.10.2015,
zona kadatrale 2460 me nr pasurie 199/32-GI, volumi 45 faqe I67 me siperfaqe totale 234 m2,
shoqeruar me Leje Higjeno Sanitare me nr. 1883 date 11.12.2015 “Magazin per produkte ushqimore
fruta perime” qe i perket kesaj certifikate e pronesise ne emer e per llogari te shoqerise “Nelsa”
shpk. Kemi dorezuar ne sisteme app, per llogari te shoqerise “Erdis” shpk Kontrate shkembim
pasurie (me kusht) nr 916 rep dhe 197 kol date 01.03.2006 finalizuar ne perfundim te punimeve
Kontrate pijestim pasurie te palujtshme nr 748 rep dhe 283/1 kol date 21.02.2011, ku ne kete kontrate
shkembimi E.B. mer dyqanet nr S1, dyqanet nr S2, dyqanet nr S3, Garaxh nr 1, Garazh i emertuar
G2, Garaxh i emertuar G3,Garaxh i emertuar G4. Gjithashtu ka nje deklerate noteriale nr 843 rep
dhe 323/1 kol date 01.03.2011 qe Z.E.B. dyqanet nr S1, dyqanet nr S2, dyqanet nr S3, Garaxh nr 1,
Garaxh i emertuar G2, Garaxh i emertuar G3, Garaxh i emertuar G4, i kalojne ne perdorim shoqerise
“Erdis” shpk. I regjistruar ne organet tatimore me nipt K71804011J. Per keto ambjente kemi
dorezuar ne sistem Lejet Higjeno Sanitare me Lejet Higjeno Sanitare me nr 177 date 08.02.2011,
“Magazin ushqimore” me siperfaqe 121,9 m2 po per llogari te shoqerise “Erdis” shpk. Ne keto Leje
Higjeno Sanitare jane percaktuar qarte emri i shoqerise, nipti i shoqerise, adresa e sakte dhe per
cfare do te perdoren keto magazine (aktiviteti i tyre), pasi per te mare keto certifikata eshte nje
procedure e percaktuar per plotesimin e kushteve te ambjenteve, magazinave dhe te monitoruara
reptesisht nga Inspektoriatin Shteteror Shendetesor... .etj. Pra derisa keto certifikata jane ne emer te
pronareve dhe Z.E.B. ja ka kaluar ne perdorim keto ambjente shoqerise“Erdis” shpk ku qendron
logjika e s’kualifikimit nga ana e KVO-se. Keto ambjente nuk kane certifikate pronesie qe te provohen
qe ky i fundit disponon nje magazine pasi objekti eshte ne proces hipotekimi, kete e vertetojme dhe
me shkresen qe kemi mare prane komunes Dajt nr 1518 date 02.04.2014. Se dyti: Ne Ekstraktin e
regjistrit tregetar Z. N.B. eshte pronar dhe ortak i vetem i shoqerise “Nelsa” shpk me 100% te
kapitalit. Ne Ekstraktin e regjistrit tregetar Z. E.B. eshte pronar dhe ortak i vetem i shoqerise “Erdis”
shpk me 100% te kapitalit.
III.1.8. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues
argumenton se: Në gërmën “e" të kapacitetit teknik të dokumentave të tenderit. autoriteti kontraktor
ka përcaktuar kriterin:
e. Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose ne perdorim me kontrate noteriale nje ambient
dhome frigoriferi/te me siperfaqe totale mbi 100 m2. Per te plotesuar kete kriter operatori duhet te
vertetoje pronesine me ane te Certifikates se Pronesise ose kontraten noteriale, lejen higjeno sanitare
të lëshuar nga autoritetet perkatese. Për të përmbushur kriterin e përcaktuar më sipër, subjekti
ankimues ka paraqitur këto dokumenta:
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Subjekti Nelsa shpk:
- Çertifikatë Pronësie, lloji i pasurisë “Garazh" nr.l236423 date 01.10.2015 zona kadastrale
2460 me nr pasurie 199/32 G1, volumi 45 faqe 167 me siperfaqe totale 234 m2, në emër të
Zotit N.B..
- Leje Higjeno sanitare nr.l883 datë 11.12.2015
- Ekstraktin e Regjistrit Tregëtar të lëshuar nga QKB, sipas të cilit rezulton se z. N.B. është
ortak me 100 % të kuotave të shoqërisë Nelsa shpk.
Subjekti Erdis shpk:
- Kontratë shkëmbimi me kusht nr.9l6.rep dhe 197 koldatë 01.03.2006
- Kontratë pjestim pasurie nr.748 rep dhe 283/1 kol datë 21.02.2011
- Deklaratë noteriale nr.843 rep dhe 323/ l kol datë 01 .03.2011
- Leje Higjeno Sanitare 177 datë 08.02.2011
- Ekstraktin e Regjistrit Tregëtar të lëshuar nga QKB, sipas të cilit rezulton se 2. E.B. është
ortak me 100 % të kuotave të shoqërisë Erdis shpk.
Referuar ligjit nr.9901 , datë 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” të ndryshuar ,
pjesë IV “Shoqëritë me Përgjegjësi të Kuiizuara” në nenin 68 e në vijim nuk parashikohet në asnjë
dispozitë që pronat dhe pasuritë të cilat janë në emër të ortakut apo të ortakëve të shoqërisë me
përgjegjësi të kufizuarajanë njëkohësisht dhe pasuri të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara.
Referuar kriterit te përcaktuar nga AK në gërmën “e” të kapacitetit teknik, rezulton së është shprehur
qartë se operatori ekonomik duhet të ketë në “......pronesi ose ne perdorim me kontrate noteriale nje
ambjent dhome jrigoriferike me szpetfaqe totale mbi 100 m2. Per te plotesuar këtë kriteri operatori
duhet te vertetoje pronesine me ane te Certifikata se Pronesise ose kontraten noteriale, lejen higjeno
sanitare te leshuar nga autoritetet perkatese ".
Me dokumentacionin e dorëzuar rezulton se subjekti BOE Nelsa shpk & Erdis shpk ka dorëzuar
certifikate pronësie ne emër të zotit N.B., por nuk rezulton që të jetë lidhur kontratë noteriale ndërmjet
zotit N.B. dhe shoqërisë Nelsa shpk.
Rezulton te kete nje kontrate shkembim pasurie me kusht ne favor te zitit E.B.. nje kontrate pjestim
pasurie ne favor te zotit E.B., por nuk rezulton qe te kete nje Çertifikate pronesie per ambjentin e
pretenduar. Gjithashtu meqense pronat per te cilat bejne fjalë si kontrata e shkembimit te pasurise
dhe pjestimit te pasurise jane ne favor te zotit E.B., duhej që midis zotit E.B. dhe shoqërisë Erdis Shpk
te behej kontrate noteriale që ambjentet e pretenduara ne pronesi ti jepeshin me kontrate qeraje ose
huaperdorje subjektit Erdis shpk.
Pretendimi i ankuesit se eshte dorëzuar nje deklarate noteriale që pronat e tij ja kalon ne përdorim
subjektit Erdis shpk, nuk janë të mbështetura në kërkesën sipas kriterit në fjalë, pasi kriteri është
plotësisht i qartë nëse nuk janë në pronësi të OE, mund të meren në përdorim me kontratë noteriale.
Duke ju referuar kriterit konstatoj se nga ana e subjektit ankimues nuk është përmbushur kriteri ashtu
sic është kërkuar në pikën “e" të kapacitetit teknik, pasi jo domosdoshmërisht cdo pronë në emër të
ortakut apo të ortakëve në mënyrë të ligjshme është pronë edhe e shoqërisë “SHPK”.
III.1.9. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së bashkëpunimit,
përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i
bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.1.10. KPP sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat
e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
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Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme.
III.1.11. Gjithashtu, kriteret për kualifikim i 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 realizimit me sukses të kontratës. Mosplotësimi qoftë
edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekono mik
të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Nuk mund
të lejohet kualifikimi i një operatori ekonomik në rast se ai ka mungesë fizike dokumentacioni
dhe nuk plotëson kriteret e përcaktuara nga vetë autoriteti kontraktor.
III.1.12. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit të sipërcituar të paraqitur nga
ankimuesi në përmbushje të kriterit kualifikues, nuk e vërteton faktin e pasjes në pronësi të një
ambienti për magazinim të mallrave të kërkuara, pasi ka paraqitur çertifikatë pronësie në emër të një
personi (z. N.B) dhe jo në emër të shoqërisë “Nelsa” sh.p.k. si operator ekonomik pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi. Bazuar ekstraktit të shoqërisë të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit, Z. N.B., rezulton se është ortak i vetëm i kësaj shoqërie dhe administrator i
shoqërisë është znj. E.K. Referuar edhe legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare, Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se, në asnjë moment nuk përcaktohet që gjithçka në pronësi të ortakut si
person, është edhe në pronësi të shoqërisë, në të cilën ky person është ortak, pasi janë dy subjekte të
ndryshëm, që gëzojnë personalitet juridik të ndryshëm. Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, referuar
legjislacionit për shoqëritë tregtare janë shoqëri të themeluara nga persona fizikë ose juridikë, të cilët
kanë përgjegjësi dhe përgjigjen për detyrimet e shoqërisë deri në pjesën e kapitalit të nënshkruar. Në
interpretim të dispozitës së sipërcituar të legjislacionit për shoqëritë tregtrae, në rastin e shoqërive me
përgjegjësi të kufizuar, çdo pjesëmarrje tjetër duhet bërë përmes shprehjes formale të vullnetit, pra
nëpërmjet një akti ku deklarohet shprehja e vullnetit të palëve.
III.1.13. Në dokumentat e tenderit, është përcaktuar në mënyrë të qartë që operatorët ekonomikë duhet
të vërtetojnë se kanë në pronësi një ambjent magazinimi ose kur nuk e ka në pronësi mund të paraqesë
një kontratë qeraje/huapërdorje noteriale. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatë pronësie
në emër të shoqërisë pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi, fakt ky i pranuar edhe nga vetë
operatori ekonomik ankimues. Sqarojmë se, bazuar edhe në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i RSH”, barra e provës për të vërtetuar plotësimin e kriterit të përcaktuar
nga autoriteti kontraktor, bie mbi operatorin ekonomik, i cili në rastin konkret ka dështuar ta vërtetojë
atë.
III.1.14. Akoma më tej, nisur edhe nga vetë pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, se ky kriter
plotesohet pas ne kemi dorezuar ne sisteme app, per llogari te shoqerise “Nelsa” shpk certifikaten e
pronesise per magazine per produkte ushqimore nr. 1236423 date 02.10.2015, zona kadatrale 2460
me nr pasurie 199/32-GI, volumi 45 faqe I67 me siperfaqe totale 234 m2, shoqeruar me Leje Higjeno
Sanitare me nr. 1883 date 11.12.2015 “Magazinë per produkte ushqimore fruta perime” qe i perket
kesaj certifikate e pronesise ne emer e per llogari te shoqerise “Nelsa” shpk. [...] Se dyti: Ne
Ekstraktin e regjistrit tregetar Z. N.B. eshte pronar dhe ortak i vetem i shoqerise “Nelsa” shpk me
100% te kapitalit, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se leja higjeno sanitare nuk është për
adresën për të cilën ankimuesi disponon çertifikatën e pronësisë. Konkretisht, referuar dokumentit të
Ekstraktit të Regjistrit Tregtar të shoqërisë “Nelsa” sh.p.k. konstatohet se në datën 12.04.2016 kanë
ndodhur ndryshime në adresat e aktivitetit dhe konkretisht është shtuar Adresa: Tiranë, Tiranë;; Dajt;
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Lagjja Qesarak, Rruga Tiranë – Dajt, Zona kadastrale 2460, me Nr. pasurie 199/32, Hyrja 1;”,
ndërkohë që leja higjeno sanitare nuk vërtetohet që është lëshuar për ambjentin në fjalë, aq më tepër
që ky dokument është lëshuar në datën 11.12.2015, e në të cilën nuk jepet asnjë e dhënë tjetër, përveç
adresës Qesarak. Nisur nga data e lëshimit të këtij dokumenti, që është më e hershme se data e
ndryshimit të adresës së shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., (12.04.2016), konstatojmë se leja higjeno sanitare
nuk merret e mirëqenë përsa kohë që është për një adresë të vjetër, e cila është hequr nga Ekstrakti i
shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., i lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, e vërtetuar kjo me anë të
vendimit të ortakut të vetëm datë 12.04.2016.
Gjithashtu, konstatohet se, çertifikata e pronësisë e paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike
është për ambjent garazh, në emër të N.B., ndërsa leja higjeno sanitare është për magazinë fruta
perime në emër të shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., me adresë Qesarak dhe nuk konstatohen ndryshime në
kartelën e pasurisë së paluajtshme të paraqitur në dokumentacionin e kësaj shoqërie, për ndryshimin
e destinacionit të pronësisë.
III.1.15. Sa më sipër, nga dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, në asnjë
moment nuk vërtetohet dhe nuk dokumentohet fakti se shoqëria “Nelsa” sh.p.k. ka një ambjent
magazinimi me qëllim përmbushjen e kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, në të cilin përcaktohet se Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose ne perdorim me
kontrate noteriale nje ambjent dhome frigoriferike me siperfaqe totale mbi 100 m2. Per te plotesuar
kete kriter operatori duhet te vertetoje pronesine me ane te Certifikates se Pronesise ose kontraten
noteriale, lejen higjeno sanitare te leshuar nga autoritetet perkatese.
Autoriteti kontraktor ka përcaktuar qartësisht në dokumentat e tenderit, se cilat dokumenta duhen
paraqitur me qëllim vërtetimin e një fakti të tillë. Ashtu siç edhe autoriteti kontraktor argumenton,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se çertifikata e pronësisë e dorëzuar, është në emër të një
personi, dhe jo në emër të shoqërisë/operatorit ekonomik “Nelsa” sh.p.k. si shoqëri pjesëmarrëse në
procedurën e mësipërme të prokurimit, fakt ky i pranuar edhe nga vetë operatori ekonomik ankimues.
Sa më sipër, operatori ekonomik “Nelsa” sh.p.k. nuk plotëson kriterin e kërkuar në dokumentat e
tenderit në përputhje me përqindjen e tij të marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
III.1.16. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se, autoriteti kontraktor nuk ka qenë
në kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar. Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në
sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Nuk duhet të ofrohet apo lejohet asnjë
ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të
kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion. Nuk mund të lejohet paraqitja e asnjë dokumenti tjetër pas mbarimit të afatit për
hapjen e ofertave, pasi një gjë e tillë do të konsiderohej ndërhyrje në ofertë.
Në rastin konkret, dokumentacioni i paraqitur nga ana e ankimuesit në këtë procedurë prokurimi,
objekt shqyrtimi, nuk është i rregullt dhe për shkak të mangësive që ka nuk plotëson kërkesat e
autoritetit kontraktor dhe si i tillë konsiderohet i pavlefshëm.
III.1.17. 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 mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të veçanta të kualifikimit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP.
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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 Komisionin e Prokurimit
Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
III.1.18. 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 […]”.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Nelsa” sh.p.k. & “Erdis” sh.p.k.
se arsyeja e skualifikimit “BOE Nelsa shpk dhe Erdis shpk nuk plotësojnë bashkarisht kërkesën e
gërmës ”c” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi nuk ka provuar me dokumentacionin e dorëzuar se
disponon ne pronësi apo me kontratë noteriale një automjet me aftësi mbajtëse mbi 3 ton, shoqëruar
me certifikatën e pronësisë, leje qarkullimi, kontroll teknik dhe licencë për transport mallrash. Të
gjitha dokumentat e automjeteve të paraqitura për të përmbushur kriterin e sipër cituar nuk janë të
pajisura me leje transporti”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, në shtojcën nr. 8, pika 2.3. “Kapaciteti teknik”, gërma “c autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin: “Ofertuesi duhet te disponoje 1 automjete te pershtatshme
transporti me aftesi mbajtese mbi 3 ton (frigorifer) dhe 1 automjet (jo frigorifer) me aftesi mbajtese
mbi 1 ton, ne pronesi ose ne perdorim kundrejt kontrates perkatese te noterizuar, te vlefshme per
gjithe periudhen e zbatimit te kontrates per furnizimin e 23 I.E.V.Penale si dhe furnizimin e
magazinave qëndrore të DPB me artikujt qe magazinohen. Per automjetet te paraqiten certifikatat e
pronesise, kontratat e dhurimit apo te qirase sipas rastit, si dhe dokumentacionin perkates
siguracionet, lejet e qarkullimit, aktin e kolaudimit te automjeteve (te vlefshme ne momentin e hapjes
se ofertave) si edhe licensa per trasport mallrash”.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. &
“Erdis” sh.p.k. në përmbushje të kriterit të sipërcituar, rezulton se në sistemin e prokurimeve
elektronike është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
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Kontratë bashkëpunimi me nr. 1227 rep, nr. 929 kol, e lidhur në datë 10.02.2018, ndërmjet
operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. dhe “Erdis” sh.p.k, nga ku shoqëria “Nelsa” sh.p.k.
merr përsipër 75.5% të kontratës dhe do të çojë artikujt (frutat komplet, patate, qepë e thatë,
domate, karrota, speca, qepë e njomë, bamje), ndërsa shoqëria “Erdis” sh.p.k. merr përsipër
24.5% të kontratës dhe do të çojë pjesën tjetër të perimeve.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, në të cilën deklarohet se
shoqëria “Nelsa” sh.p.k. do të jetë përfaqësuesja e bashkimit të operatorëve ekonomikë.
Kontratë qeraje e lidhur në datën 14.06.2017, ndërmjet shoqërisë “Soal” sh.p.k. dhe shoqërisë
“Erdis” sh.p.k., për dhënien me qera të mjeteve: Furgon ATV me targë AA681OP; Furgon
(frigorifer) ATV me targë AA942CM; Furgon (firgorifer) ATV me targë AA744EO;
Për mjetin me targë AA744EO është paraqitur dokumentacioni: Leje qarkullimi, çertifikatë
pronësie; akt miratimi higjeno sanitar; çertifikatë e kontrollit teknik; policë për sigurimin e
detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike; taksa vjetore e mjeteve;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 18.07.2016, ndërmjet shoqërisë “Extramilk” sh.p.k. dhe
shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., për dhënien me qera të mjeteve: Furgon (frigorifer) ATV me targë
AA416DF; Furgon (frigorifer) ATV me targë AA720GO; Furgon (firgorifer) ATV me targë
AA983GK;
Për mjetin me targë AA416DF është paraqitur dokumentacioni: Leje qarkullimi, çertifikatë
pronësie; çertifikatë e kontrollit teknik; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; akt miratimi higjeno sanitar;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 14.06.2017, ndërmjet shoqërisë “Soal” sh.p.k. dhe shoqërisë
“Erdis” sh.p.k., për dhënien me qera të mjeteve: Furgon ATV me targë AA681OP; Furgon
(frigorifer) ATV me targë AA942CM; Furgon (firgorifer) ATV me targë AA744EO;
Për mjetin me targë AA681OP është paraqitur dokumentacioni: çertifikatë pronësie; Leje
qarkullimi; akt miratimi higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; çertifikatë e kontrollit teknik;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 07.02.2018, ndërmjet shoqërisë “Eqerem - 934” sh.p.k. dhe
shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., për dhënien me qera të mjetit: Kamion me targë AA394DK;
Për mjetin me targë AA394DK është paraqitur dokumentacioni: çertifikatë pronësie; Leje
qarkullimi; akt miratimi higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; çertifikatë e kontrollit teknik; çertifikatë për transport ndërkombëtar
mallrash për llogari të vet; taksa vjetore e mjeteve; foto;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 31.01.2018, ndërmjet personit fizik Ibrahim Mehdi Elezaj
dhe shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., për dhënien me qera të mjetit: Furgon ATP me targë AA371PF;
Për mjetin me targë AA371PF është paraqitur dokumentacioni: çertifikatë pronësie; Leje
qarkullimi; akt miratimi higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; çertifikatë e kontrollit teknik; taksa vjetore e mjeteve;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 11.02.2018, ndërmjet personit fizik Petref Alushi dhe
shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., për dhënien me qera të mjetit: Furgon ATP me targë TR3872R;
Për mjetin me targë TR3872R është paraqitur dokumentacioni: çertifikatë pronësie; Leje
qarkullimi; akt miratimi higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; çertifikatë e kontrollit teknik; taksa vjetore e mjetit;
Kontratë qeraje e lidhur në datën 18.07.2016, ndërmjet shoqërisë “Extramilk” sh.p.k. dhe
shoqërisë “Nelsa” sh.p.k., për dhënien me qera të mjeteve: Furgon (frigorifer) ATV me targë
AA416DF; Furgon (frigorifer) ATV me targë AA720GO; Furgon (firgorifer) ATV me targë
AA983GK;
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-

Për mjetin me targë AA983GK është paraqitur dokumentacioni: çertifikatë pronësie; Leje
qarkullimi; akt miratimi higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike; çertifikatë e kontrollit teknik;
- Kontratë qeraje e lidhur në datën 08.02.2018, ndërmjet shoqërisë “Ferra & CO” sh.p.k. dhe
shoqërisë “Erdis” sh.p.k., për dhënien me qera të mjeteve: Kamion me targë AA975FK;
Kamion me targë DR6497E;
- Për mjetin me targë DR6497E është paraqitur dokumentacioni: leje qarkullimi; akt miratimi
higjeno sanitar; policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike;
çertifikatë e kontrollit teknik; çertifikatë për transport mallrash Brenda vendit për llogari të
vet.
III.2.3. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të
përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”.
Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të
krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit,
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili
nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e
bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e
shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet
të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij
bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë,
shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.2.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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. b) 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”.
III.2.5. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte 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.2.6. Në nenin 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 7,8 “Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” i ligjit nr.8378
datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar parashikohet se:
“[...] 1. Me destinacion të mjetit nënkuptohet përdorimi i tij në bazë të karakteristikave teknike. 2.
Me përdorim të mjetit nënkuptohet shfrytëzimi i tij ekonomik 3. Mjetet mund të caktohen për përdorim
vetjak ose për përdorim nga të tretët. 4. Quhet përdorim nga të tretët kur mjetet shfrytëzohen, kundrejt
pagesës përkatëse, nga persona të tjerë të ndryshëm nga titullari i lejes së qarkullimit. Për rastet e
tjera nënkuptohet përdorimi vetjak i mjetit.
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5. Përdorimi nga të tretët përfshin: a) dhënien me qira pa drejtues mjeti; b) dhënien me qira me
drejtues mjeti dhe shërbimi taksi për transport njerëzish; c) shërbimin e linjës për transport
pasagjerësh; d) shërbimin e transportit të mallrave për llogari të të treteve;e) shërbimin e linjës për
transportin e mallrave; f) shërbimin taksi për transportin e mallrave për llogari të të tretëve.[…]
7.Në aktet në zbatim janë përcaktuar karakteristikat konstruktive të mjetit në lidhje me destinacionin
ose përdorimet, për të cilat ai mund të caktohet.
8. Duke përjashtuar dispozitat e ligjeve të posaçme, cilido që shfrytëzon një mjet me një destinacion
ose për një përdorim të ndryshëm nga ato të treguara në lejen e transportit, ndëshkohet me masë
dministrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë. […]”.
Në nenin 3, pargrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet rrugore”,
parashikohet se : “ […]
3.13. Transport për vete: transporti i mallrave me kamion, në ardhje ose në kthim, vetëm për llogari
të veprimtarisë së vet. Në këtë rast transporti është vetëm një veprimtari ndihmëse e veprimtarisë
kryesore, e cila vërtetohet sipas ligjeve në fuqi.
3.14. Transport për të tretë dhe me qira: transporti i mallrave me kamion për persona fizikë a juridikë
të tjerë ose dhënia e kamionit me qira. […]”
Në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet rrugore”, parashikohet se :
“Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë është i ndaluar të kryhet pa licencën përkatëse”.
III.2.7. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “[...]II. Ne lidhje me argumentin e dyte te
skualifikimit sqarojme: Ne dst te publikuara nga ana juaj nder te tjerat kerkohen: Kapaciteti teknik
dhe profesional pika ”c” Ofertuesi duhet te disponoje 1 automjete te pershtatshme transporti me
aftesi mbajtese mbi 3 ton (frigorifer) dhe 1 automjet (jo frigorifer) me aftesi mbajtese mbi 1 ton, ne
pronesi ose ne perdorim kundrejt kontrates perkatese te noterizuar, te vlefshme per gjithe periudhen
e zbatimit te kontrates per furnizimin e 23 I.E.V.Penale si dhe furnizimin e magazinave qëndrore të
DPB me artikujt qe magazinohen. Per automjetet te paraqiten certifikatat e pronesise, kontratat e
dhurimit apo te qirase sipas rastit, si dhe dokumentacionin perkates siguracionet, lejet e qarkullimit,
aktin e kolaudimit te automjeteve (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe licensa per
trasport mallrash. Per plotesimin e ketij kriteri ne nga 3 automjete qe jane kerkuar ne dst, kemi
dorezuar ne sistem 8 automjetet dhe konkretisht automjetet DR6497E, AA394DK, TR3872R,
AA681OP, AA983GK, AA744EO, AA371PF, AA416DF. Pretendimi juaj se nuk plotesojme kriteret e
vecanta per kualifikim, germa ”c” te kapacitetit teknik te dst, pasi bashkimi i operatoreve ekonomik
shoqeria “Nelsa” shpk dhe «Erdis» shpk ........ nuk kane automjet me kapacitet mbi 3 Ton te
shoqeruar me certifikate pronesie, leje qarkullimi, kontrolli teknik dhe leje per transport mallrash.
Te gjitha automjetet e dorezuara nuk jane te shoqeruara me dhe leje per transport mallrash nuk
qendrojne, nuk qendron. Per plotesimin e ketij kriteri sqaroje: Disponoje 1 automjete te pershtatshme
transporti me aftesi mbajtese mbi 3 ton (frigorifer) dhe ai eshte automjeti me targe DR6497E i
dorezuar ne sistem, ka kontraten e qerase me nr 1165 rep dhe 885 kol date 08.02.2018 i kompletuar
me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise, aktin e kolaudimit, leje transport malli
(te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), edhe leja higjeno sanitare, me aftesi mbajtese 3800
kg. Automjeti me targe AA394DK i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 1097 rep dhe 837
kol date 07.02.2018 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise, aktin e
kolaudimit, leje transport malli (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), taksat vjetore edhe
leja higjeno sanitare se bashku me fotot e mjetit, me aftesi mbajtese 2367 kg. Vetem me keto dy
automjete ne plotesojme kerkesat e percaktuara ne dst. Pretendimi se automjetet me targe TR3872R,
AA6810P, AA983GK, AA744EO, AA371PF, AA416DF., nuk jane te shoqeruar me dokumentacionin
e kerkuar, nuk qendron pasi keto automjete jane te kompletuar si me poshte:
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Automjeti me targe TR3872R i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 1247 rep dhe 959 kol
date 11.02.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, aktin e kolaudimit, transport (te
vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), taksat vjetore edhe leja higjeno sanitare me aftesi
mbajtese 1270 kg, shoqeruar me udhezimi nr 15 date 24.07.2007 ”Per kriteret dhe procedurat e
leshimit te licensave autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin
rrugor” , i ndryshuar me udhezimin nr 5 date 17.02.2011 ku percaktohet qarte se ”Kamionet me
kapacitet transporti nen 1500 kg nuk certifikohet per transport malli per llogar te vet.” Automjeti me
targe AA416DF i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 8085 rep dhe 4971 kol date
18.07.2016 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin e
kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare. Automjeti me
targe AA983GK i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 8085 rep dhe 4971 kol date
18.07.2016 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin e
kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare. Automjeti me
targe AA371PF i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 892 rep dhe 684 kol date 31.01.2018
i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin e kolaudimit (te
vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave), taksat vjetore si edhe leja higjeno sanitare. Automjeti
me targe AA6810P i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 5355 rep dhe 4188 kol date
14.,06.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise , aktin e
kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare dhe taksat
vjetore. Automjeti me targe AA744EO i dorezuar ne sistem ka kontraten e qerase me nr 5355 rep dhe
4188 kol date 14.06.2017 i kompletuar me siguracionin, leja e qarkullimit, certifikatat e pronesise,
aktin e kolaudimit (te vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave) si edhe leja higjeno sanitare dhe
taksat vjetore. Gjithashtu per keto automjete ne, ne sistem kemi dorezuar dhe pjese nga Udhezimi nr
15 date 24.07.2007 ”Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licensave autorizimeve dhe certifikatave
per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor” , i ndryshuar me udhezimin nr 5 date 17,02,2011
ku percaktohet qarte se ”Kamionet me kapacitet transporti nen 1500 kg nuk certifikohet per transport
malli per llogar te vet. Kete pjese te udhezimit ne e kemi hedhur ne sistem per ti qartesuar anteret e
KVO-se per te dhene nje vleresim te objektiv ne proceduren e prokurimit. Neni 53 të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se ”Shqyrtimi i
ofertave" pika 1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për
ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Kjo pike
nuk eshte mare parasysh fare nga ana e KVO-se, se edhe largesia e ambjenteve me Drejtorine e
Pergjithshme te Burgieve ne vije ajrore nuk eshte me larg se 500 m, shoqeria jone disponon magazina
mbi 600 m2, nga 2 automjete disponojme 8 me kapacitete me te medhaja, por kapet pas presjeve
vetem e vetem te gjejne arsye banale per skualifikim.[...]”.
III.2.8. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së bashkëpunimit,
përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i
bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.2.9. KPP sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat
e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
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III.2.10. Gjithashtu, kriteret për kualifikim i 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 realizimit me sukses të kontratës.
Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e
operatorit ekonomik të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e
prokurimit.
Nuk mund të lejohet kualifikimi i një operatori ekonomik, në rast se ai ka mungesë fizike
dokumentacioni dhe nuk plotëson kriteret e përcaktuara nga vetë autoriteti kontraktor.
III.2.11. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit të sipërcituar të paraqitur nga
ankimuesi në përmbushje të kriterit kualifikues, nuk e vërteton faktin e pasjes në pronësi të një
automjeti të përshtatshëm transporti me aftësi mbajtëse mbi 3 ton (frigorifer) në pronësi ose në
përdorim kundrejt kontratës përkatëse të noterizuar, të vlefshme për gjithë periudhën e zbatimit të
kontratës për furnizimin e kërkuar, shoqëruar edhe me të gjithë dokumentacionin përkatës të kërkuar
në dokumentat e tenderit si certifikata e pronësisë, kontrata e dhurimit apo e qerasë, siguracioni, leja
e qarkullimit, aktin e kolaudimit, licenca për trasport mallrash.
III.2.12. Konkretisht, nga i gjithë dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi për plotësimin e kriterit
për makineritë, konstatohet se, edhe pse ai ka paraqitur dokumentacion për tetë mjete nga dy të
kërkuara, ai sërish nuk e plotëson këtë kriter, pasi ashtu siç edhe vetë ankimuesi pretendon në ankesën
e paraqitur, referuar dokumentacionit të hedhur në sistemin e prokurimeve elektronike, nga të gjitha
mjetet, vetëm mjeti me targë DR6497E, nisur vetëm nga të dhënat e kapacitetit, e plotëson kapacitetin
mbajtës mbi 3 ton, por nga ana tjetër edhe ky mjet nuk plotëson kriterin e përcaktuar në dokumentat
e tenderit pasi ka disa mangësi dokumentacioni në vetvete që nuk mund të konsiderohet si i tillë.
Konkretisht ky mjet, bazuar tek dokumentacioni i paraqitur, nuk deklarohet se është mjet frigoriferik,
por thjesht kamion. Referuar dokumentacionit të paraqitur për këtë mjet, si në kontratën e qerasë
ashtu edhe në dokumentacionin shoqërues, e konkretisht në lejen e qarkullimit të mjetit, cilësohet që
është thjesht kamion pa u vendosur përcaktimet e veçanta (ATV etj.) sipas përcaktimeve të VKM
nr.153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor në Republikën e
Shqipërisë”, e ndryshuar, në nenin 201 të saj, përcakton: ”Sipas nenit 54, pika 2 e Kodit Rrugor,
klasifikohen automjete për transporte të veçanta ato automjete, të pajisura me njëren nga karrocerite
e poshteshenuara:
a) dhome izotermike apo e izoluar, me apo pa grup frigoriferik, e njohur si e përshtatshme për
transportin e ushqimeve në regjim frigoriferik, në temperature të kontrolluar[…], ashtu siç është e
cilësuar në mjetet e tjera, në rastet kur janë të tilla (psh ATP, ATV, APV).
Gjithashtu edhe në dokumentin Akt miratimi higjeno sanitar konstatohet se është cilësuar thjesht
automjet për transport tregëtim produktesh ushqimore, pa u vërtetuar që është mjet frigoriferik.
Nga ana tjetër, nga verifikimi i dokumentacionit, konstatohet se ka mangësi në plotësimin e kriterit
siç është përcaktuar në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor, pasi mungon çertifikata
e pronësisë së mjetit, në të cilën përcakohen të dhënat e detajuara të mjetit edhe në lidhje me llojin e
tij.
Akoma më tej, edhe dokumenti çertifikatë për transport mallrash, ka mangësi dhe nuk është i
vlefshëm, pasi është çertifikatë për transport për llogari të vet, që bazuar legjislacionit për qarkullimin
rrugor dhe konkretisht nenit 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 7,8 “Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” të ligjit
nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikohet se:
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“[...] 1. Me destinacion të mjetit nënkuptohet përdorimi i tij në bazë të karakteristikave teknike. 2.
Me përdorim të mjetit nënkuptohet shfrytëzimi i tij ekonomik 3. Mjetet mund të caktohen për përdorim
vetjak ose për përdorim nga të tretët. 4. Quhet përdorim nga të tretët kur mjetet shfrytëzohen, kundrejt
pagesës përkatëse, nga persona të tjerë të ndryshëm nga titullari i lejes së qarkullimit. Për rastet e
tjera nënkuptohet përdorimi vetjak i mjetit. 5. Përdorimi nga të tretët përfshin: a) dhënien me qira
pa drejtues mjeti; b) dhënien me qira me drejtues mjeti dhe shërbimi taksi për transport njerëzish; c)
shërbimin e linjës për transport pasagjerësh; d) shërbimin e transportit të mallrave për llogari të të
treteve; e) shërbimin e linjës për transportin e mallrave; 8 f) shërbimin taksi për transportin e
mallrave për llogari të të tretëve. […]
7.Në aktet në zbatim janë përcaktuar karakteristikat konstruktive të mjetit në lidhje me destinacionin
ose përdorimet, për të cilat ai mund të caktohet. 8. Duke përjashtuar dispozitat e ligjeve të posaçme,
cilido që shfrytëzon një mjet me një destinacion ose për një përdorim të ndryshëm nga ato të treguara
në lejen e transportit, ndëshkohet me masë dministrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë
lekë. […]”, nuk përmbush kriterin e kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Sqarojmë se në nenin 3, pargrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet
rrugore”, parashikohet se :
“ […] 3.13. Transport për vete: transporti i mallrave me kamion, në ardhje ose në kthim, vetëm për
llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë rast transporti është vetëm një veprimtari ndihmëse e
veprimtarisë kryesore, e cila vërtetohet sipas ligjeve në fuqi. 3.14. Transport për të tretë dhe me qira:
transporti i mallrave me kamion për persona fizikë a juridikë të tjerë ose dhënia e kamionit me qira.
[…]” Në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet rrugore”, parashikohet se :
“Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë është i ndaluar të kryhet pa licencën përkatëse.”
III.2.13. Sa më sipër, KPP argumenton se, referuar bazës ligjore të sipërcituar të fushës përkatëse të
qarkullimit rrugor, në rastin konkret përmes dokumentacionit dorëzuar vërtetohet se licenca të cilën
disponon shoqëria “Ferra & Co” sh.p.k. është specifike dhe e lëshuar vetëm për Transport për vete
përmes të cilës është i licencuar vetëm subjekti “Ferra & Co” sh.p.k. për kryerjen e transportit të
mallrave, në ardhje ose në kthim, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e
transportit nga ane shoqërisë “Erdis” sh.p.k. të mallrave me kamionët e shoqërisë “Ferra & Co” sh.p.k.
do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse,
transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar. Mungesa e
dokumentacionit të mësipërm do të sillte pamundësinë e realizimit me sukses të kontratës, pasi mjetet
nuk do të kishin mundësi të qarkullonin.
III.2.14. Nga verifikimi i mëtejshëm i dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi në lidhje me
mjetet, sa i përket pretendimit të ankimuesit se kriteri për mjetin frigoriferik plotësohet edhe me
mjetin me targë AA394DK, sqarojmë se edhe ky mjet ka disa mangësi dhe konkretisht:
ashtu siç edhe vetë ky i fundit citon, mjeti është me aftësi mbajtëse 2367 ton, duke mos e plotësuar
kushtin e vendosur nga autoriteti kontraktor që mjeti frigoriferik duhet të jetë mbi 3 ton; mjeti është
kamion dhe nuk cilësohet në asnjë dokumentacion të paraqitur për këtë mjet, që është mjet frigoriferik
ATV; çertifikata e transportit është për llogari të vet, që referuar arsyetimit të bërë në pikën III.2.12,
III.2.13 nuk konsiderohet e vlefshme.
III.2.15. Në lidhje me mjetet e tjera të paraqitura, të verifikuara në rast të përmbushjes së kriterit të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor, konstatohet se janë nën kapacitetin e duhur mbajtës duke mos
përmbushur kriterin e përcaktuar në dokumentat e tenderit, si edhe shoqërohen me mungesë
dokumentacioni.
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III.2.16. Në këto kushte, KPP gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk i ka plotësuar kriteret e
vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta
duhet të refuzohen si të papranueshme.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se, autoriteti kontraktor nuk ka qenë në
kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.
Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin
elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave.
Sa më sipër, kriteri në lidhje me një mjet frigoriferik me aftësi mbajtëse mbi 3 ton, nuk plotësohet
nga asnjë anëtar i bashkimit të operatorëve ekonomikë.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gerti – 1987” sh.p.k. & “Dogel”
sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit “Nuk i ploteson kriteret e vecanta per kualifikim. BOE Gerti 1987
shpk dhe Dogel shpk nuk plotësojnë gërmën ”f” të Kapacitetit Teknik të DT, pasi nuk kanë dorëzuar
asnjë dokumentacion për të provuar se disponojnë makineri për larjen dhe paktimin e mallrave objekt
kontrate”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, në shtojcën nr. 8, pika 2.3. “Kapaciteti teknik”, gërma “f”, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin: “Operatori duhet te disponoje makineri per larjen dhe paktimin e
mallrave objekt kontrate, per te plotesuar kete kriter operatori duhet te paraqese faturat e blerjeve te
ketyre makinerive, aktet e cdoganimit ose kontraten noteriale te marjes me qera”.
III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gerti -1987” sh.p.k.
& “Dogel” sh.p.k. në përmbushje të kriterit të sipërcituar, rezulton se në sistemin e prokurimeve
elektronike është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
- Akt Marrëveshje për bashkimin e përkohshëm të shoqërive, e lidhur ndërmjet operatorëve
ekonomikë “Gerti - 1987” sh.p.k. dhe “Dogel” sh.p.k, nga ku shoqëria “Gerti - 1987” sh.p.k.
merr përsipër 40% të kryerjes së furnizimit (fruta, perime), ndërsa shoqëria “Dogel” sh.p.k.
merr përsipër 60% të kryerjes së furnizimit (fruta, perime). Gjithashtu në këtë akt është
deklaruar se shoqëria “Gerti - 1987” sh.p.k. do të jetë përfaqësuesja e bashkimit të operatorëve
ekonomikë.
- Nuk rezulton të jetë paraqitur asnjë dokumentacion në lidhje me plotësimin e këtij kriteri nga
asnjë prej operatorëve ekonomikë si anëtarë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gerti –
1987” sh.p.k. dhe “Dogel” sh.p.k.
III.3.3. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të
përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”.
Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të
krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit,
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili
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nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e
bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e
shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet
të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij
bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë,
shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.3.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se:
“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.
b) 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”.
III.3.5. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte 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.3.6. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së bashkëpunimit,
përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i
bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.3.7. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “[...] Operatori duhet te disponoje makineri per
larjen dhe paktimin e mallrave objekt kontrate, per te plotesuar kete kriter operatori duhet te
paraqese faturat e blerjeve te ketyre makinerive, aktet e cdoganimit ose kontraten noteriale te marjes
me qera. Me kete kerkese autoriteti kontraktor besojme se do te garantoje pastertine e mallrave si
dhe paketimin e tyre duke garantuar keshtu ofrimin e produkteve sipas sipas standarteve CE ne
higjene etj. Ne kete kuader duam tju sqarojme qe operatori yne ekonomik sipas percaktimeve te tij ne
QKB vepron ne fushen e import eksportit. Pra duke patur interes ne lidhjen e kontrates me DPB si
dhe duke patur kushtin e ofrimit te produkteve te lara dhe te paketuara operatori yne i ka te gjitha
mundesite ti eksportoje ato direkt nga CE apo vende te tjera ne perputhje me normat e CE ku te
garantohet kushti i mesiper apo qellimi qe ka autoriteti kontraktor per cilesi e pasterti malli. Ne kete
menyre duke qene se kerkesa e mesiperme realizohet ne kete menyre cdo pretendim apo kusht per
mangesine e paisjeve eshte ne kundershtim me nenin 46 pasi ai eshte diskriminues ne pasjen apo jo
te paisjes kur ne te njejten kohe larja dhe paketimi i mallit garantohen pa qene nevoja qe operatori
ekonomik ta kete kete paisje. Sipas vleresimit te KVO kontatohet se BOE yne ekonomik ka dhene jo
vetem vleren ekonomike me te ulet se te 5 operatoret e tjere ekonomik por diferenca ekonomike mes
nesh dhe operatorit te shpallur fitues (deri ne kete faze te prokurimit) eshte ne masen 9836200 leke
pa tvsh.
Pra nga njera ane kemi nje BOE e cila jo vetem e kryen me sukses dhe pjesen e pastrimit dhe te
paketimit te mallrave kjo per shkak te natyres se saj ne import eksport por kemi ne radhe te pare nje
BOE qe ofron leverdine me te madhe ekonomike per buxhetin e shtetit qe ne fakt eshte dhe qellimi i
LPP neni 1 pika 2/a: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera
nga autoritetet kontraktore;
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Persa me lart kerkojme nga ana juaj Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e B.O.E
“Gerti 1987 sh.p.k. dhe Dogel sh.p.k” nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt
“Blerje Fruta Perime”[...]”.
III.3.8. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues
argumenton se:
[...]
Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ankuesi në sistemin SPE për këtë procedurë
prokurimi nuk rezulton të jetë paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë se ankuesi i disponon
këto makineri sipas kriterit të kërkuar në gërmën “f” të kapacitetit teknik të DT. Nuk është paraqitur
asnjë faturë blerje, akt cdoganimi apo kontratë marje me qera për këto makineri. Pra ankuesi nuk ka
përmbushur kriterin e kërkuar[...].
III.3.9. KPP sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat
e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.3.10. Gjithashtu, kriteret për kualifikim i 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 realizimit me sukses të kontratës. Mosplotësimi qoftë
edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik
të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Nuk mund
të lejohet kualifikimi i një operatori ekonomik në rast se ai ka mungesë fizike dokumentacioni
dhe nuk plotëson kriteret e përcaktuara nga vetë autoriteti kontraktor.
III.3.11. Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se nga ana e bashkimit të operatorëve konomikë
ankimues nuk është paraqitur asnjë dokumentacion në lidhje me kriterin për makineri për larje dhe
paketimin e mallrave (faturë blerje të makinerive, akte cdoganimi, kontratë noteriale të marrjes me
qera), kërkesë kjo e përcaktuar në kriteret e veçanta për kualifikim nga autoriteti kontraktor dhe e
detyrueshme për t’u plotësuar nga operatorët ekonomikë, nga asnjëri prej anëtarëve të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, fakt ky i pranuar edhe nga vetë operatori ekonomik në ankesën e paraqitur.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e p ërcaktuara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion. Mungesa qoftë edhe i një kriterit të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e
bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga
procedura e prokurimit. Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë
dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave.
Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk
plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet si i vlefshëm.
III.3.12. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se, autoriteti kontraktor nuk ka qenë
në kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar.
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Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin
elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Nuk duhet të ofrohet apo lejohet asnjë
ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të
kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcakt uara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion. Nuk mund të lejohet paraqitja e asnjë dokumenti tjetër pas mbarimit të afatit për
hapjen e ofertave, pasi një gjë e tillë do të konsiderohej ndërhyrje në ofertë.
Në rastin konkret, dokumentacioni i paraqitur nga ana e ankimuesit në këtë procedurë prokurimi,
objekt shqyrtimi, nuk është i rregullt dhe për shkak të mangësive që ka nuk plotëson kërkesat e
autoritetit kontraktor dhe si i tillë konsiderohet i pavlefshëm.
III.3.13. 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 mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të veçanta të kualifikimit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, 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 Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
III.3.14. 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 […]”.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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 28 të VKM-së 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, njëzëri
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Nelsa” sh.p.k. & “Erdis”
sh.p.k., për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Blerje Fruta Perime”
Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me
afat 24 muaj”, me nr. REF-39918-01-09-2018, me fond limit 120.084.189 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 12.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
2. Të mos pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gerti – 1987” sh.p.k. &
“Dogel” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të prokurimit.

3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së mësipërme të
prokurimit.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 507 Protokolli
Datë 16.03.2018

Nr. 517 protokolli
Datë 16.03.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi HektorBalluku
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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