VENDIM
K.P.P. 627/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Altec”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me
objekt “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi
Tatimpagues”, me nr. REF-60884-04-05-2018, me fond limit
13.079.484 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga
autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Altec” sh.p.k
Rruga e Durrësit, 240/1, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
dhe më pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në
fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me
kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.04.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura
e prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi
Tatimpagues”, me nr. REF-60884-04-05-2018, me fond limit 13.079.484 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 14.05.2018, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.2. Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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 si më poshtë vijon:
1. “Alba Konstruksion” & “O.B.Konstruksion” sh.p.k.
2. “Erges Mat” sh.p.k.
3. “Altec” sh.p.k.

9.552.493 lekë, skualifikuar;
10.029.375,2 lekë, skualifikuar;
11.564.739 lekë, skualifikuar;
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II.3. Në datën 28.05.2018 operatori ekonomik ”Altec” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën
e mësipërme të prokurimit, për arsyet si më poshtë vijon:
“Operatori nuk ka paraqitur:
- Ne deklaraten e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per
mallrat e pajisjet, mungon prodhuesi per disa prej zerave.
- Ne piken 2.1.b Ing Nevila Lalazi nuk eshte pjese e Listepageses per periudhen Tetor
2017-Mars2018. Kontrata e saj eshte nenshkruar ne date 30.12.2017.
- Ne piken 2.a mungojne kontratat per periudhen Tetor 2017-Mars2018. Kontratat e
Specilisteve te ndertimit jane nenshkruar me 10.1.2018 dhe pas kesaj date.
- Ne preventivin e paraqitur ka mungese specifikimesh per instalimet elektrike dhe
pajisjet IT”.
II.4. Në datën 01.06.2018 operatori ekonomik ankimues ”Altec” 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.
II.5. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës
Nr. 11640/1 Prot., datë 07.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues ”Altec” sh.p.k., duke e pranuar pjesërisht ankesën, konkretisht
pretendimet në lidhje me arsyet e skualifikimit:
- Ne piken 2.a mungojne kontratat per periudhen Tetor 2017-Mars2018. Kontratat e
Specilisteve te ndertimit jane nenshkruar me 10.1.2018 dhe pas kesaj date.
- Ne preventivin e paraqitur ka mungese specifikimesh per instalimet elektrike dhe
pajisjet IT”.
si dhe duke lënë në fuqi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Operatori nuk ka paraqitur:
- Ne piken 2.1.b Ing Nevila Lalazi nuk eshte pjese e Listepageses per periudhen Tetor
2017-Mars2018. Kontrata e saj eshte nenshkruar ne date 30.12.2017
- Ne deklaraten e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per
mallrat e pajisjet, mungon prodhuesi per disa prej zerave”.
II.6. Në datën 14.06.2018 operatori ekonomik ankimues ”Altec” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të dhëna nga
autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimeve elektronike dhe të lëna në fuqi pas trajtimit të
ankesës së paraqitur nga ankimuesi, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke
argumentuar konkretisht si më poshtë vijon:
“[...] Referuar fakteve (bashkelidhur dokumentacionin perkates) ju analizojme se znj. Adela
Balla me profesion Inxhinier Ndertimi, eshte punesuar prane shoqerise "Altec" Sh.p.k ne
Mars te vitit 2016, si dhe eshte deklaruar ne licensen profesionale te shoqerise. Autoriteti
Kontraktor ka skualifikuar operatorin tone ekonomik me pretendimin se ne nuk plotesojme
kriterin ne DST ku eshte kerkuar qe Operatoret ekonomik te kene te punesuar per periudhen
Tetor 2017 Mars 2018 inxhinier ndertimi.
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Ne ankesen drejtuar autoritetit i kemi paraqitur gjithashtu kopje te licenses se vjeter me ane
te se ciles vertetohet se znj. Balla ka qene prane kesaj shoqerie ne rolin e drejtuesit teknik,
pozicion ky i shprehur qarte dhe ne kontraten e punes nenshkruar mes paleve. Gjate
deklarimit te punonjeseve te shoqerise ka ndodhur nje gabim ne sistemin e sigurimeve duke
mos u deklaruar znj. Balla per muajin Tetor 2017 por ne muajin Nentor 2017. Znj. Balla
figuron ne listepagesat tona qe ne Mars te vitit 2016 dhe ky gabim nuk ka ardhur si pasoje e
shoqerise sone por per shkak te sistemit te sigurimeve shoqerore. Per te vertetuar qendrimin
tone bashkelidhur po ju dergojme gjithashtu listepagesat perkatese te shoqerise ku faktohet
se znj. Balla eshte e siguruar prane kesaj shoqerie edhe perpara periudhes se kerkuar nga
Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve. Per te faktuar qendrimin tone po
ju bashkelidhim gjithashtu kopje te listepagesave te shoqerise qe nga Janar 2017 ku faktohet
se znj. Balla me profesion inxhinier ndertimi ka ushtruar profesionin e saj si drejtuese teknike
prane kesaj shoqeri. Ne dhjetor te 2017 me kerkese te saj znj . Balla ka vendosur te largohet
nga shoqeria "Altec" Sh.p.k. (kerkese kjo e konfirmuar nga kompania jone ne Dhjetor 2017
). Pas largimit te znj. Adela Balla shoqeria jone ka nenshkruar kontraten ne muajin Dhjetor
2017 me znj. Nevila Lalazi si dhe ka paraqitur prane autoriteteve perkatese zevendesimin e
Drejtuesit Teknik nga licensa profesionale. Znj. Nevila Lalazi, tashme figuron ne listepagesat
e shoqerise si dhe ne licensen profesionale. Keto dokumenta te referuara sa me siper, jane
paraqitur gjithashtu ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike. Pra, per sa me siper, nga
analizimi i kritereve te dokumentave te tenderit, si dhe VKM nr. 914, date 29.12.2014 "Per
prokurimin publik", i ndryshuar, ne nenin perkates per vleresimin e ofertave te operatoreve
ekonomik specifikohet se KVO ben vleresimin duke u bazuar ne kriteret kualifikuese te
percaktuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor.
Ne rastin ne fjale, KVO nuk ka pare ose ka keqperdorur funksionet e veta administrative te
ngarkuara me ligj duke shkelur ne menyre flagrante ligjin. Operatori yne ekonomik verteton
se gjate periudhes Tetor 2017-Mars 2018 ka ne stafin e saj Inxhinier profili Ndertim. Ne
kriteret e percaktuara ne asnje resht nuk kerkohet i njejti inxhinier te figuroj ne listepagesa,
por shoqeria te kete per kete periudhe inxhinier ndertimi. Ne si shoqeri vertetojme se gjate
kesaj periudhe kemi te punesuar Inxhinier Ndertimi. Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka
mbajtur nje qendrim duke shkelur barazine ne tendera dhe ka bere sikur se ka pare se ne
Sistemin e Prokurimeve Elektronike kemi dorezuar dy kontrata inxhinieresh duke mbuluar te
gjithe afatin perkates. Nese KVO eshte nisur vetem nga emri i znj. Nevila Lalazi ne licensen
e shoqerise atehere, ky nuk eshte faji jone pasi ne kriteret kualifikuese eshte kerkuar qe
shoqerite pjesemarrese te dorezojne licensat e rinovuara sipas afateve ligjore per kete
procedure prokurimi. Ne, per tju faktuar se znj. Adela Balla, ka qene drejtuese teknike prane
shoqerise sone po ju bashkelidhim kopje te licenses se vjeter te kesaj shoqerie si edhe nje
kopje te licenses se re te rinovuar sipas afateve ligjore (kjo e fundit dorezuar ne sistem).
Sidoqofte, edhe pse Komisioni i Vleresimit te Ofertave e ka patur mjaft te qarte pasi ne
kontraten qe ne kemi paraqitur ne sistemin e prokurimeve me znj. Adela Balla shprehet qarte
se roli i saj ne shoqeri eshte Drejtues Teknik deklaruar ne kontraten e nenshkruar mes
palëve[...].
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2. Ne lidhje me pretendimin "Ne deklaraten e ofertuesit per modelin, Kompanine prodhuese,
vendin e prodhimit per mallrat e paisjet, mungon prodhuesi per disa prej zerave", ju sqarojme
si me poshte:
KVO, ashtu sic ne pikat e mesiperme vijon me kokefortesi shkeljet e njepasnjeshme, pasi po
ti referohemi kritereve kualifikuese te DST, operatoret ekonomik pjesemarres ne kete
procedure duhet te dorezojne autorizime perkatese per secilin nga zerat si pajisje elektrike,
IT, hidroizoluese, sisteme ngrohje, dyer dhe dritare, sisteme mnz etj. Krahas ketyre
autorizimeve eshte kerkuar dhe plotesimi i nje tabele permbledhese te te gjithe autorizimeve
per tu plotesuar nga ana e operatorit ekonomik pjesemarres. Referuar LPP, neni 46, kriteret
e kualifikimit vendosen qe ti sherbejne Autoritetit Kontraktor per tu bindur se ofertuesi gezon
kapacitetet e nevojshme, besueshmerine si dhe kualifikimet perkatese per te realizuar keto
punime objekt prokurimi. Ne rastin konkret, shoqeria jone ka dorezuar autorizime nga
distributore/prodhuesit sipas cdo zeri te kerkuar ne DST. I vetmi "gabim" i cili nuk ndikon ne
gjykimin e KVO eshte se ne pa dashje kemi haruar te plotesojme dy zera te kesaj tabele
permbledhese. Nese KVO do te ishte treguar e kudjesshme dhe e vemendshme do te lexonte
se ne, ne sistemin e prokurimeve kemi paraqitur autorizim nga shoqeria "Albalight" ne te
cilen garanton furnizimin e shoqerise sone me pajisje elektrike sipas specifikimeve teknike te
paraqitura ma ana jone per te realizuar kete objekt. Nese KVO, ne vetem 15 sekonda kerkim
ne faqen zyrtare te qkb-se do te kishte kerkuar per shoqerine "Albalight", do te shikonte se
objekt te ushtrimit te aktivitetit kjo shoqeri ka prodhimin dhe tregtimin e materialeve dhe
paisjeve elektrike etj. Per kete po ju paraqesim edhe nje katallog te produkteve te shoqerise
Albalight & Elettrocanali per te vertetuar edhe njehere perputhshmerine e aktivitet te tyre
edhe pse ne dst nuk jane kerkuar keto te fundit. I njejti rast, ka ndodhur dhe per zerin
hidroizolues ne tabelen permbledhese. Po ti referohej dokumentacionit te paraqitur ne
sistemin e prokurimeve elektrike rezulton se ne si shoqeri kemi paraqitur autorizim nga
shoqeria "AED Color" e cila eshte distributor i autorizuar per Isomat, Vechro, dhe ESHA, te
cilat jane kompani qe merren me prodhimin e bojrave, hidroizolueseve, hidrosanitare si dhe
produkte te tjere ndertimore. Nese KVO, ne vetem 15 sekonda kerkim ne faqen zyrtare te qkrse do te kishte kerkuar per shoqerine ’"AED Color", do te verente se objekt te ushtrimit te
aktivitetit kjo shoqeri ka si me poshte: Tregeti import-eksport me shumice dhe pakice, bojra
llaqe materiale ndertimi vegla, makineri. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit për te
tretë me automjetet e kompanisë. Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime,
mbikqyrje, kolaudim. Ndertime te ndryshme civile dhe industriale, sherbime te ndryshme ne
ndertim nga te gjitha llojet. Sherbime ne ndertim, punime te armatures, karpenterise,
ndertime civile, turistike, industriale, kanalizime, rruge, ura, tunele, ndertimin e cdo vepre
inxhinierike, shembje komponenteve te ndertimit, instalime elektrike, elektronike, hidraulike
te sistemeve te ngrohjes dhe te kondicionimit, izolime termike dhe akustike. Realizim punime
hidroizolimi rezina industriale, dekorative. Perforecime themeli e punime nentokesore.
izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat. Themele te vecanta.
Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin
e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Referuar, pershkrimit te mesiperm, bashkengjitur po
ju sjellim kopje te ekstraktik te qkb te marre nga faqja zyrtare, si dhe katalogjet e kompanise
te cilat po prape mund te gjenden ne faqen online te shoqerise.
5

Nga analizimi i fakteve te mesiperme, mos plotesimi i dy zerave ne tabelen permbledhese, nuk
nenkupton se shoqeria jone nuk disponon kapacitetet, besueshmerine si dhe pervojen
perkatese per realizimin e kesaj procedure objekt prokurimi.
Edhe ne VKM nr. 914, pranohet se ne rastet e devijimeve te vogla, te cilat nuk perbejne shkak
dhe nuk cenojne thelbin e ofertes KVO i pranon keto pa skualifikuar operatorin ekonomik
pjesemarres. Sidoqofte, kjo tabele eshte thesht nje ilustrim permbledhes i te gjithe mundimit
dhe punes se bere nga ana jone per tu pajisur seriozisht dhe per te garantuar Autoritetin
Kontraktor se nese do na besohet ne kjo pune, ne jemi te afte te garantojme furnizimet
perkatese. Ju permendem me siper, se sipas VKM dhe LPP, kriteret vendosen qe Autoriteti
Kontraktor te bindet se disponon kapacitet e nevojshme, besueshmerine, pervojen, aftesite
organizative (referojuni ligjit sidomos nenit 46) , ndaj dhe pyetja qe ngrihet te nderuar
anetare te komisionit te eshte: meqe ne skemi plotesuar dy zera ne tabele kemi apo skemi
bashkepunime me distributoret/prodhuesit perkates per secilin ze ? Nese do ti referoheni
autorizimeve patjeter se shoqeria jone disponon marredhenie konkrete dhe korrekte me cdo
operator ne tregun vendas dhe te huaj madje, si dhe me furnitor serioz dhe me cilesi dhe
standarte te larta [...]
II.7. Në datën 25.06.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.13206 prot., datë
25.06.2018, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në
lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “Ne piken 2.1.b Ing Nevila
Lalazi nuk eshte pjese e Listepageses per periudhen Tetor 2017-Mars2018. Kontrata e saj
eshte nenshkruar ne date 30.12.2017”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit,
pika 2.1. Kapaciteti ligjor/professional, në sistemin e prokurimeve elektronike, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar kriteri: ”
Shoqeria te kete ne stafin e saj drejtues teknik si me poshte
1.Inxhinier ndertimi
3.Inxhinier mekanik
4.Inxhinier elektrik
Licensat te jene te rinovuara sipas afateve ligjore
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Drejtuesit teknik duhet te jene pjese perberese e licences se shoqerise kjo e vertetuar me
licensat perkatese te tyre.
b.Inxhinieret e mesiperm (inxhinieri i ndertimit, inxhinieri elektrik dhe inxhinieri mekanik)
duhet te jene pjese e listepagesave te shoqerise per periudhen tetor 2017 – mars 2018 (6
muaj).
c.Shoqeria duhet kete nje Inxhinier TIK , i cili duhet te jete pjese e listepagesave te
shoqerise per muajin mars 2018.
d.Per secilin prej pjesetareve te stafit teknik operatori te paraqese kontrata pune te cilat
jane te vlefshme per te gjithe periudhen qe perfshin punimet e rikonstruksionit te objektit”.
II.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues
rezulton se në sistemin e prokurimeve elektronike është depozituar dokumentacioni i
mëposhtëm:
- Licencë e shoqërisë “Altec” sh.p.k. ku evidentohet se N.L (XH) është drejtuese
teknike e shoqërisë;
- Kontratë individuale e punës e lidhur në datën 30.12.2017, ndërmjet shoqërisë “Altec”
sh.p.k. dhe punonjëses N.L. (XH) në pozicionin Drejtues Teknik, në profesionin
Inxhiniere Ndërtimi, shoqëruar me diplomat përkatëse, CV;
- Kontratë individuale e punës e lidhur në datën 16.03.2016 ndërmjet shoqërisë “Altec”
sh.p.k. dhe punonjëses A.B. në pozicionin Drejtues Teknik në profesionin Inxhiniere
Ndërtimi, shoqëruar me diplomën përkatëse, CV;
- Listëpagesat për periudhën e kërkuar Tetor 2017-Mar 2018, ku evidentohet se
N.L.(XH) është në listëpagesë për periudhën Janar – Shkurt – Mars 2018, si edhe A.B.
është në listëpagesës për periudhën Tetor 2017.
III.1.3. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “Referuar fakteve (bashkelidhur
dokumentacionin perkates) ju analizojme se znj. Adela Balla me profesion Inxhinier Ndertimi,
eshte punesuar prane shoqerise "Altec" Sh.p.k ne Mars te vitit 2016, si dhe eshte deklaruar
ne licensen profesionale te shoqerise. Autoriteti Kontraktor ka skualifikuar operatorin tone
ekonomik me pretendimin se ne nuk plotesojme kriterin ne DST ku eshte kerkuar qe
Operatoret ekonomik te kene te punesuar per periudhen Tetor 2017 Mars 2018 inxhinier
ndertimi. Ne ankesen drejtuar autoritetit i kemi paraqitur gjithashtu kopje te licenses se vjeter
me ane te se ciles vertetohet se znj. Balla ka qene prane kesaj shoqerie ne rolin e drejtuesit
teknik, pozicion ky i shprehur qarte dhe ne kontraten e punes nenshkruar mes paleve. Gjate
deklarimit te punonjeseve te shoqerise ka ndodhur nje gabim ne sistemin e sigurimeve duke
mos u deklaruar znj. Balla per muajin Tetor 2017 por ne muajin Nentor 2017. Znj. Balla
figuron ne listepagesat tona qe ne Mars te vitit 2016 dhe ky gabim nuk ka ardhur si pasoje e
shoqerise sone por per shkak te sistemit te sigurimeve shoqerore. Per te vertetuar qendrimin
tone bashkelidhur po ju dergojme gjithashtu listepagesat perkatese te shoqerise ku faktohet
se znj. Balla eshte e siguruar prane kesaj shoqerie edhe perpara periudhes se kerkuar nga
Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve. Per te faktuar qendrimin tone po
ju bashkelidhim gjithashtu kopje te listepagesave te shoqerise qe nga Janar 2017 ku faktohet
se znj. Balla me profesion inxhinier ndertimi ka ushtruar profesionin e saj si drejtuese teknike
prane kesaj shoqeri. Ne dhjetor te 2017 me kerkese te saj znj . Balla ka vendosur te largohet
nga shoqeria "Altec" Sh.p.k. (kerkese kjo e konfirmuar nga kompania jone ne Dhjetor 2017).
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Pas largimit te znj. Adela Balla shoqeria jone ka nenshkruar kontraten ne muajin Dhjetor
2017 me znj. Nevila Lalazi si dhe ka paraqitur prane autoriteteve perkatese zevendesimin e
Drejtuesit Teknik nga licensa profesionale. Znj. Nevila Lalazi, tashme figuron ne listepagesat
e shoqerise si dhe ne licensen profesionale. Keto dokumenta te referuara sa me siper, jane
paraqitur gjithashtu ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike. Pra, per sa me siper, nga
analizimi i kritereve te dokumentave te tenderit, si dhe VKM nr. 914, date 29.12.2014 "Per
prokurimin publik", i ndryshuar, ne nenin perkates per vleresimin e ofertave te operatoreve
ekonomik specifikohet se KVO ben vleresimin duke u bazuar ne kriteret kualifikuese te
percaktuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor.
Ne rastin ne fjale, KVO nuk ka pare ose ka keqperdorur funksionet e veta administrative te
ngarkuara me ligj duke shkelur ne menyre flagrante ligjin. Operatori yne ekonomik verteton
se gjate periudhes Tetor 2017-Mars 2018 ka ne stafin e saj Inxhinier profili Ndertim. Ne
kriteret e percaktuara ne asnje rresht nuk kerkohet i njejti inxhinier te figurojë ne listepagesa,
por shoqeria te kete per kete periudhe inxhinier ndertimi. Ne si shoqeri vertetojme se gjate
kesaj periudhe kemi te punesuar Inxhinier Ndertimi. Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka
mbajtur nje qendrim duke shkelur barazine ne tendera dhe ka bere sikur se ka pare se ne
Sistemin e Prokurimeve Elektronike kemi dorezuar dy kontrata inxhinieresh duke mbuluar te
gjithe afatin perkates. Nese KVO eshte nisur vetem nga emri i znj. Nevila Lalazi ne licensen
e shoqerise atehere, ky nuk eshte faji jone pasi ne kriteret kualifikuese eshte kerkuar qe
shoqerite pjesemarrese te dorezojne licensat e rinovuara sipas afateve ligjore per kete
procedure prokurimi. Ne, per tju faktuar se znj. Adela Balla, ka qene drejtuese teknike prane
shoqerise sone po ju bashkelidhim kopje te licenses se vjeter te kesaj shoqerie si edhe nje
kopje te licenses se re te rinovuar sipas afateve ligjore (kjo e fundit dorezuar ne sistem).
Sidoqofte, edhe pse Komisioni i Vleresimit te Ofertave e ka patur mjaft te qarte pasi ne
kontraten qe ne kemi paraqitur ne sistemin e prokurimeve me znj. Adela Balla shprehet qarte
se roli i saj ne shoqeri eshte Drejtues Teknik deklaruar ne kontraten e nenshkruar mes
palëve[...].
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Në përmbushje të kriterit sa më sipër operatori ekonomik ankimues “Altec” sh.p.k ka
paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike listpagesa për periudhën Tetor 2017 – Mars
2018.
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në
sistemin e prokurimeve elektronike Komisioni konstatoi se në listpagesën e paraqitur për
periudhën e kërkuar në dokumentat e tenderit, konkretisht për muajt Tetor – Nëntor – Dhjetor
2017 periudhë të cilës i referohet edhe autoriteti kontraktor, nuk figuron emri i punonjësit
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N.L.(XH) – inxhinier ndërtimi për të cilën operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion
për të provuar kapacitetin e tij profesional lidhur me disponimin e Inxhinier Ndërtimi. Në
lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “për periudhën Tetor – Dhjetor
2017 pranë shoqërisë në pozicionin e drejtuesit teknik me profesion inxhinier ndërtimi ka
qenë e punësuar punonjëse tjetër dhe konkretisht A.B. për të cilën ka paraqitur edhe
dokumentacionin përkatës sipas kërkesës së përcaktuar në dokumentat e tenderit”, Komisioni
konstaton se kjo punonjëse figuron në listëpagesa vetëm për muajin Nëntor 2017, pra rezulton
se ky kriter nuk përmbushet nga operatori ekonomik ankimues pasi nuk ka inxhinier ndërtimi
në listëpagesë për të gjithë periudhën e kërkuar.
III.1.7. Kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe të
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë paisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në përputhje dhe në përpjesëtim me volumin
e kontratës të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për të krijuar bindjen se operatorët
ekonomikë i plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat e tenderit si edhe për
të krijuar një panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.1.8. Nisur nga sa më lart Komisioni gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk provon
me anë të dokumentacionit të paraqitur se disponon të gjitha kapacietet profesionale të
kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
në të kundërt ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si
të papranueshme.
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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Altec” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. për skualifikimin
e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e
çështjes, tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e
juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë, por do të mbetet i skualifikuar nga procedura e
prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke mos përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe nuk
do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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, me shumicë votash
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi
Tatimpagues”, me nr. REF-60884-04-05-2018, me fond limit 13.079.484 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1122 Protokolli
Datë 14.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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MENDIM KUNDËR
Mendim kundër i anëtarëve të Komisionit të Prokurimit Publik znj. Evis Shurdha (Kryetar)
dhe znj. Enkeleda Bega (Nënkryetar), në lidhje me vendimin e shumicës.
Si anëtarë të KPP shprehim mendimin kundër arsyetimit të vendimit e rrjedhimisht dhe të
dispozitivit të tij, përsa i përket ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Altec” sh.p.k.,
konkretisht nuk jemi dakord me arsyetimet në pikat III.1, III.2., për sa i përket çështjes me
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Altec”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me
objekt “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi
Tatimpagues”, me nr. REF-60884-04-05-2018, me fond limit
13.079.484 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga
autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetojmë:
I.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “Ne deklaraten e ofertuesit per
modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e pajisjet, mungon prodhuesi
per disa prej zerave”, vërejmë se:
I.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit,
pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 7, në sistemin e prokurimeve elektronike, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar kriteri: ”Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine
prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e pajisjet qe do te vendosen ne objekt sipas tabeles
se meposhtme:
N Emertimi i
Njesi
Prodhues Vendi i
r pajisjeve
a
Model i
prodhimit
garancia
1 Bojra dhe gipse
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2
3
4
5
6
7

Hidroizolues dhe
hidrosanitare
Sistem ngrohje dhe ftohje
/kondicionime
Pajisje elektrike
Pajisje elektronike/IT
Sisteme kumder zjarrit
Dyer dhe dritare

5 vjet

2 vjet

I.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit,
pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 8, në sistemin e prokurimeve elektronike, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar kriteri: “8.Ofertuesi ekonomik duhet te paraqese kontrate
bashkepunimi/ autorizim nga prodhuesi/distributori, me te cilin prodhuesi/distributori
autorizon kompanine pjesemarrese ne tender te ofertoje keto pajisje ne kete procedure
prokurimi.Per rastin kur autorizimi do te jete leshuar nga distributori i autorizuar, duhet te
shoqerohet edhe me dokumentacionin qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me
distributorin.Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikate cilesie ISO 9001-2008 nga
prodhuesi/distribtori ».
I.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se, është
paraqitur si më poshtë:
- Deklaratë ofertuesi – Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë prodhuese,
vendin e prodhimit për mallrat e pajisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së
mëposhtme:
Emertimi i
Vendi i
garanci
Nr pajisjeve
Njesia Model
Prodhuesi prodhimit
a
Bojra dhe
Prodhim ISOMAT
2 vjet
1 gipse
lt
CE
S.A.
Greqi
Hidroizolues dhe
Prodhim
2 vjet
2 hidrosanitare
Cope CE
Greqi
Sistem ngrohje dhe
Prodhim
5 vjet
3 ftohje /kondicionime
Cope CE
MIDEA
Kinë
Pajisje
Prodhim
2 vjet
4 elektrike
Cope CE
Itali
Pajisje
Prodhim
2 vjet
5 elektronike/IT
Cope CE
Albalight Itali
Sisteme kumder
Prodhim
2 vjet
6 zjarrit
Cope CE
Albalight Itali
Dyer dhe
Prodhim
2 vjet
7 dritare
Cope
CE
Ferro line Shqipëri
Gjithashtu rezulton se në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik ankimues
ka paraqitur edhe dokumentacionin e mëposhtëm:
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Autorizim prodhuesi nga shoqëria “AED Color” sh.p.k. si distributor i shoqërive
“Isomat”, “Vechro” dhe “Esha”, kompani e cila ofron ekskluzivitete të këtyre firmave
me përgjegjësi duke vendosur kështu masa dhe nivele të reja në fushën e ndërtimit dhe
autorizojnë firmën “Altec” sh.p.k. të furnizohet me të gjithë artikujt që ato afrojnë të
cilat janë produkte të kompanive të sipërpërmendura sipas specifikimeve teknike dhe
normave të kërkuara;
- Autorizim prodhuesi nga Zeus – Al sh.p.k., ku konfirmohet furnizimi me bojra të
ndryshme sipas specifikimeve teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor;
- Autorizim i shoqërisë Klimateknika TB2 sh.p.k. distributor ekskluziv i markës Midea
për pajisjet HVAC, dhe garanton furnizimin me pajisjet e prodhuara nga GD Midea
Heating & Ventilating Equipment Co. LTD”,
- Autorizim nga Fero Line sh.p.k. për shoqërinë Altec Sh.p.k. për mallrat “Vetrata, dyer,
dritare”
- Autorizim nga “Albalight” për shoqërinë Altec sh.p.k. për materialet dhe pajisjet e
prodhuara nga “Elettrocanali” dhe “Albalight”.
I.1.4. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “[...] Ne rastin konkret, shoqeria jone ka
dorezuar autorizime nga distributore/prodhuesit sipas cdo zeri te kerkuar ne DST. I vetmi
"gabim" i cili nuk ndikon ne gjykimin e KVO eshte se ne pa dashje kemi haruar te plotesojme
dy zera te kesaj tabele permbledhese. Nese KVO do te ishte treguar e kudjesshme dhe e
vemendshme do te lexonte se ne, ne sistemin e prokurimeve kemi paraqitur autorizim nga
shoqeria "Albalight" ne te cilen garanton furnizimin e shoqerise sone me pajisje elektrike
sipas specifikimeve teknike te paraqitura ma ana jone per te realizuar kete objekt. Nese KVO,
ne vetem 15 sekonda kerkim ne faqen zyrtare te qkb-se do te kishte kerkuar per shoqerine
"Albalight", do te shikonte se objekt te ushtrimit te aktivitetit kjo shoqeri ka prodhimin dhe
tregtimin e materialeve dhe paisjeve elektrike etj. Per kete po ju paraqesim edhe nje katallog
te produkteve te shoqerise Albalight & Elettrocanali per te vertetuar edhe njehere
perputhshmerine e aktivitet te tyre edhe pse ne dst nuk jane kerkuar keto te fundit.
I njejti rast, ka ndodhur dhe per zerin hidroizolues ne tabelen permbledhese. Po ti referohej
dokumentacionit te paraqitur ne sistemin e prokurimeve elektrike rezulton se ne si shoqeri
kemi paraqitur autorizim nga shoqeria "AED Color" e cila eshte distributor i autorizuar per
Isomat, Vechro, dhe ESHA, te cilat jane kompani qe merren me prodhimin e bojrave,
hidroizolueseve, hidrosanitare si dhe produkte te tjere ndertimore. Nese KVO, ne vetem 15
sekonda kerkim ne faqen zyrtare te qkr-se do te kishte kerkuar per shoqerine ’"AED Color",
do te verente se objekt te ushtrimit te aktivitetit kjo shoqeri ka si me poshte: Tregeti importeksport me shumice dhe pakice, bojra llaqe materiale ndertimi vegla, makineri. Shërbim
transporti brenda dhe jashtë vendit për te tretë me automjetet e kompanisë. Ne fushen e
ndertimit, punime ndertimi, projektime, mbikqyrje, kolaudim. Ndertime te ndryshme civile dhe
industriale, sherbime te ndryshme ne ndertim nga te gjitha llojet. Sherbime ne ndertim,
punime te armatures, karpenterise, ndertime civile, turistike, industriale, kanalizime, rruge,
ura, tunele, ndertimin e cdo vepre inxhinierike, shembje komponenteve te ndertimit, instalime
elektrike, elektronike, hidraulike te sistemeve te ngrohjes dhe te kondicionimit, izolime
termike dhe akustike. Realizim punime hidroizolimi rezina industriale, dekorative.
Perforecime themeli e punime nentokesore. izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat. Themele
-
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te vecanta. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe
rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim.
Referuar, pershkrimit te mesiperm, bashkengjitur po ju sjellim kopje te ekstraktik te qkb te
marre nga faqja zyrtare, si dhe katalogjet e kompanise te cilat po prape mund te gjenden ne
faqen online te shoqerise. Nga analizimi i fakteve te mesiperme, mos plotesimi i dy zerave ne
tabelen permbledhese, nuk nenkupton se shoqeria jone nuk disponon kapacitetet,
besueshmerine si dhe pervojen perkatese per realizimin e kesaj procedure objekt prokurimi.
Edhe ne VKM nr. 914, pranohet se ne rastet e devijimeve te vogla, te cilat nuk perbejne shkak
dhe nuk cenojne thelbin e ofertes KVO i pranon keto pa skualifikuar operatorin ekonomik
pjesemarres.
Sidoqofte, kjo tabele eshte thesht nje ilustrim permbledhes i te gjithe mundimit dhe punes se
bere nga ana jone per tu pajisur seriozisht dhe per te garantuar Autoritetin Kontraktor se
nese do na besohet ne kjo pune, ne jemi te afte te garantojme furnizimet perkatese. Ju
permendem me siper, se sipas VKM dhe LPP, kriteret vendosen qe Autoriteti Kontraktor te
bindet se disponon kapacitet e nevojshme, besueshmerine, pervojen, aftesite organizative
(referojuni ligjit sidomos nenit 46) , ndaj dhe pyetja qe ngrihet te nderuar anetare te
komisionit te eshte: meqe ne skemi plotesuar dy zera ne tabele kemi apo skemi bashkepunime
me distributoret/prodhuesit perkates per secilin ze ? Nese do ti referoheni autorizimeve
patjeter se shoqeria jone disponon marredhenie konkrete dhe korrekte me cdo operator ne
tregun vendas dhe te huaj madje, si dhe me furnitor serioz dhe me cilesi dhe standarte te larta
[...].
I.1.5. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues, konstatohet se ashtu siç edhe
autoriteti kontraktor ka përcaktuar në sistemin e prokurimeve elektronike si arsye
skualifikimi, ka mangësi në plotësimin e tebelës pasi rezulton bosh kolona Prodhuesi për
pajisjet Hidroizolues dhe Hidrosanitare, si edhe Pajisjet elektrike.
Vlen të përmendim këtu, se autoriteti kontraktor ka përcaktuar në pikën 8 të kritereve të
veçanta të dokumentave të tenderit që operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë
bashkëpunimi/ autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori
autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje në këtë procedure
prokurimi. Për rastin kur autorizimi do të jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të
shoqërohet edhe me dokumentacionin që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin,
dokumentacion të cilin ashtu siç kemi shqyrtuar më lart, operatori ekonomik ankimues e ka
paraqitur. Gjithashtu, referuar dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi, gjykojmë se
kriteri i përcaktuar në pikën 7 në vetvete, nisur edhe nga përcaktimi që autoriteti kontraktor i
ka bërë këtij kriteri Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e
prodhimit per mallrat e pajisjet qe do te vendosen ne objekt sipas tabeles se meposhtme,
është thjesht një deklaratë, në të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë të dhënat, kjo
referuar dokumentacionit të paraqitur sipas pikës 8 të kritereve të veçanta për kualifikim. Nga
ana e operatorit ekonomik është paraqitur i gjithë dokumentacioni i kërkuar në lidhje me
autorizimet e prodhuesit, dokumentacion ky që nuk është kundërshtuar as nga vetë autoriteti
kontraktor duke u konsideruar i saktë, pasi arsyeja e skualifikimit është thjesht fakti që
mungon prodhuesi për disa prej zërave në deklaratën e ofertuesit për modelin, kompaninë
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prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e pajisjet, pra thjesht ka mangësi në plotësimin e
tabelës.
Nisur nga kriteret e përcaktuara, ku tabela e kërkuar nga autoriteti kontraktor është thjesht
plotësimi apo deklarimi i të dhënave referuar dokumentacionit të paraqitur në sistemin e
prokurimeve elektronike sipas pikës 8 të kritereve të veçanta për kualifikim, gjykojmë se kjo
nuk mund të përbëjë shkak për skualifikimin nga procedura në fjalë në kushtet kur i gjithë
dokumentacioni në lidhje me prodhuesit etj. është hedhur në sistemin e prokurimeve
elektronike dhe është verifikuar e shqyrtuar i saktë nga ana e autoritetit kontraktor.
Mosplotësimi i tabelës në mënyrë të saktë në të gjitha kolonat nuk është një shkak për
skualifikim, kur nga ana tjetër autoriteti kontraktor e merr këtë informacion nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur nga ky operator ekonomik në sistemin e prokurimeve
elektronike në përmbushje të kritereve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit.
Sqarojmë se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur autorizim prodhuesi pavarësisht
faktit të mosdeklarimit të prodhuesit në deklaratën e kërkuar në dokumentat e tenderit sipas
përcaktimit të bërë nga autoriteti kontraktor, nëpërmjet të cilave konstatohet se kanë
përcaktuar qartë që autorizojnë shoqërinë “Altec” sh.p.k. duke përcaktuar
mallin/produktin/pajisjen përkatëse në përputhje dhe sipas specifikimeve teknike dhe
normave të kërkuara.
I.1.6. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.” Ndërsa në nenin 53, pika
3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin
e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
I.1.7. Gjykojmë se, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues është në
përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin,
besueshmërinë dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, si edhe 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, pasi
ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.1.8. Gjithashtu, vlerësojmë se, autoriteti kontraktor në rast se do të kishte paqartësi,
mund të kërkonte sqarim nga operatori ekonomik ankimues në përputhje me nenin 53 pika
1 të ligjit për prokurimin publik, i cili përcakton qartësisht: “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. Pa cenuar dispozitat e
15

parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, 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”.
Në pikën 4, neni 53 po këtu përcaktohet shprehimisht se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në
dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur
përmbajtjen e saj”.
I.1.9. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit. Gjykojmë se një ndër parimet kryesore të përzgjedhjes referuar edhe
nenit 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar është edhe
mosdiskriminimi dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve.
Gjykojmë se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen
e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit
të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion
realizimit me sukses të kontratës.
I.1.10. Sqarojmë se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që nga dokumentacioni i
paraqitur nga operatori ekonomik të vërtetohet se gëzon dhe disponon kapacitetet e duhura në
lidhje me autorizimet e prodhuesit, aq më tepër në kushtet kur ky dokumentacion është lëshuar
nga prodhuesit dhe është paraqitur nga operatori ekonomik në sistemin e prokurimeve
elektronike, që përmban të dhëna të mjaftueshme për të arritur qëllimin për të cilin autoriteti
kontraktor e ka kërkuar këtë kriter, duke siguruar një panoramë të plotë në lidhje me
prodhuesit në lidhje me produktet e kërkuara e të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Në
këtë kuptim, edhe plotësimi i deklaratës, ashtu siç edhe paraqitja fizikisht e dokumentacionit
në lidhje me prodhuesit (autorizimet etj.) janë dokumenta të cilat i shërbejnë të njëjtit qëllim
– vërtetimin që një shoqëri plotëson kriteret dhe ka kapacitetet e duhura në lidhje me
plotësimin apo furnizimin me pajisje për këtë procedurë prokurimi, duke qenë e pajisur me
autorizimet përkatëse nga prodhuesi/distributor.
Sqarojmë se deklarata në vetvete është thjesht një plotësim i kolonava përkatëse në përputhje
me dokumentacionin e paraqitur në lidhje me secilën kolonë të pasqyruar në tabelë,
dokumentacion ky i paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike, lehtësisht i
verifikueshëm e për më tepër që për autoritetin kontraktor është konsideruar i saktë.
Gjykojmë se nisur nga kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, plotësimi i tabelës nuk do të kishte asnjë vlerë në rast se do të mungonte fizikisht
dokumentacioni provues për secilën kolonë.
Në këtë rast, sqarojmë se nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues në këtë procedurë prokurimi, vërtetohet më së miri plotësimi i kritereve të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
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Sa më sipër, gjykojmë se operatori ekonomik “Altec” sh.p.k. me dokumentacionin e paraqitur
vërteton se përmbush kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
I.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen: “Ne piken 2.1.b Ing Nevila
Lalazi nuk eshte pjese e Listepageses per periudhen Tetor 2017-Mars2018. Kontrata e saj
eshte nenshkruar ne date 30.12.2017”, vërejmë se:
I.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit,
pika 2.1. Kapaciteti ligjor/professional, në sistemin e prokurimeve elektronike, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar kriteri: ”
Shoqeria te kete ne stafin e saj drejtues teknik si me poshte
1.Inxhinier ndertimi
3.Inxhinier mekanik
4.Inxhinier elektrik
Licensat te jene te rinovuara sipas afateve ligjore
Drejtuesit teknik duhet te jene pjese perberese e licences se shoqerise kjo e vertetuar me
licensat perkatese te tyre.
b.Inxhinieret e mesiperm (inxhinieri i ndertimit, inxhinieri elektrik dhe inxhinieri mekanik)
duhet te jene pjese e listepagesave te shoqerise per periudhen tetor 2017 – mars 2018 (6
muaj).
c.Shoqeria duhet kete nje Inxhinier TIK , i cili duhet te jete pjese e listepagesave te shoqerise
per muajin mars 2018.
d.Per secilin prej pjesetareve te stafit teknik operatori te paraqese kontrata pune te cilat jane
te vlefshme per te gjithe periudhen qe perfshin punimet e rikonstruksionit te objektit”.
I.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues
rezulton se në sistemin e prokurimeve elektronike është depozituar dokumentacioni i
mëposhtëm:
- Licencë e shoqërisë “Altec” sh.p.k. ku evidentohet se N.L (XH) është drejtuese
teknike e shoqërisë;
- Kontratë individuale e punës e lidhur në datën 30.12.2017, ndërmjet shoqërisë “Altec”
sh.p.k. dhe punonjëses N.L. (XH) në pozicionin Drejtues Teknik, në profesionin
Inxhiniere Ndërtimi, shoqëruar me diplomat përkatëse, CV;
- Kontratë individuale e punës e lidhur në datën 16.03.2016 ndërmjet shoqërisë “Altec”
sh.p.k. dhe punonjëses A.B. në pozicionin Drejtues Teknik në profesionin Inxhiniere
Ndërtimi, shoqëruar me diplomën përkatëse, CV;
- Listëpagesat për periudhën e kërkuar Tetor 2017-Mar 2018, ku evidentohet se
N.L.(XH) është në listëpagesë për periudhën Janar – Shkurt – Mars 2018, si edhe A.B.
është në listëpagesës për periudhën Tetor 2017.
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I.2.3. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “Referuar fakteve (bashkelidhur
dokumentacionin perkates) ju analizojme se znj. Adela Balla me profesion Inxhinier Ndertimi,
eshte punesuar prane shoqerise "Altec" Sh.p.k ne Mars te vitit 2016, si dhe eshte deklaruar
ne licensen profesionale te shoqerise. Autoriteti Kontraktor ka skualifikuar operatorin tone
ekonomik me pretendimin se ne nuk plotesojme kriterin ne DST ku eshte kerkuar qe
Operatoret ekonomik te kene te punesuar per periudhen Tetor 2017 Mars 2018 inxhinier
ndertimi. Ne ankesen drejtuar autoritetit i kemi paraqitur gjithashtu kopje te licenses se vjeter
me ane te se ciles vertetohet se znj. Balla ka qene prane kesaj shoqerie ne rolin e drejtuesit
teknik, pozicion ky i shprehur qarte dhe ne kontraten e punes nenshkruar mes paleve. Gjate
deklarimit te punonjeseve te shoqerise ka ndodhur nje gabim ne sistemin e sigurimeve duke
mos u deklaruar znj. Balla per muajin Tetor 2017 por ne muajin Nentor 2017. Znj. Balla
figuron ne listepagesat tona qe ne Mars te vitit 2016 dhe ky gabim nuk ka ardhur si pasoje e
shoqerise sone por per shkak te sistemit te sigurimeve shoqerore. Per te vertetuar qendrimin
tone bashkelidhur po ju dergojme gjithashtu listepagesat perkatese te shoqerise ku faktohet
se znj. Balla eshte e siguruar prane kesaj shoqerie edhe perpara periudhes se kerkuar nga
Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve. Per te faktuar qendrimin tone po
ju bashkelidhim gjithashtu kopje te listepagesave te shoqerise qe nga Janar 2017 ku faktohet
se znj. Balla me profesion inxhinier ndertimi ka ushtruar profesionin e saj si drejtuese teknike
prane kesaj shoqeri. Ne dhjetor te 2017 me kerkese te saj znj . Balla ka vendosur te largohet
nga shoqeria "Altec" Sh.p.k. (kerkese kjo e konfirmuar nga kompania jone ne Dhjetor 2017).
Pas largimit te znj. Adela Balla shoqeria jone ka nenshkruar kontraten ne muajin Dhjetor
2017 me znj. Nevila Lalazi si dhe ka paraqitur prane autoriteteve perkatese zevendesimin e
Drejtuesit Teknik nga licensa profesionale. Znj. Nevila Lalazi, tashme figuron ne listepagesat
e shoqerise si dhe ne licensen profesionale. Keto dokumenta te referuara sa me siper, jane
paraqitur gjithashtu ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike. Pra, per sa me siper, nga
analizimi i kritereve te dokumentave te tenderit, si dhe VKM nr. 914, date 29.12.2014 "Per
prokurimin publik", i ndryshuar, ne nenin perkates per vleresimin e ofertave te operatoreve
ekonomik specifikohet se KVO ben vleresimin duke u bazuar ne kriteret kualifikuese te
percaktuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor.
Ne rastin ne fjale, KVO nuk ka pare ose ka keqperdorur funksionet e veta administrative te
ngarkuara me ligj duke shkelur ne menyre flagrante ligjin. Operatori yne ekonomik verteton
se gjate periudhes Tetor 2017-Mars 2018 ka ne stafin e saj Inxhinier profili Ndertim. Ne
kriteret e percaktuara ne asnje rresht nuk kerkohet i njejti inxhinier te figurojë ne listepagesa,
por shoqeria te kete per kete periudhe inxhinier ndertimi. Ne si shoqeri vertetojme se gjate
kesaj periudhe kemi te punesuar Inxhinier Ndertimi. Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka
mbajtur nje qendrim duke shkelur barazine ne tendera dhe ka bere sikur se ka pare se ne
Sistemin e Prokurimeve Elektronike kemi dorezuar dy kontrata inxhinieresh duke mbuluar te
gjithe afatin perkates. Nese KVO eshte nisur vetem nga emri i znj. Nevila Lalazi ne licensen
e shoqerise atehere, ky nuk eshte faji jone pasi ne kriteret kualifikuese eshte kerkuar qe
shoqerite pjesemarrese te dorezojne licensat e rinovuara sipas afateve ligjore per kete
procedure prokurimi. Ne, per tju faktuar se znj. Adela Balla, ka qene drejtuese teknike prane
shoqerise sone po ju bashkelidhim kopje te licenses se vjeter te kesaj shoqerie si edhe nje
kopje te licenses se re te rinovuar sipas afateve ligjore (kjo e fundit dorezuar ne sistem).
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Sidoqofte, edhe pse Komisioni i Vleresimit te Ofertave e ka patur mjaft te qarte pasi ne
kontraten qe ne kemi paraqitur ne sistemin e prokurimeve me znj. Adela Balla shprehet qarte
se roli i saj ne shoqeri eshte Drejtues Teknik deklaruar ne kontraten e nenshkruar mes
palëve[...].
I.2.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
I.2.5. Në përmbushje të kriterit sa më sipër operatori ekonomik ankimues “Altec” sh.p.k ka
paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike listpagesa për periudhën Tetor 2017 – Mars
2018.
I.2.6. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues konstatohet se
punonjësja N.L. me pozicionin ing. ndërtimi (për të cilën është paraqitur kontratë pune, CV,
diplomë, si dhe rezulton si drejtues teknike në licencën e shoqërisë “Altec” sh.p.k.), është në
listëpagesat e shoqërisë për periudhën Janar 2018 – Shkurt 2018 – Mars 2018, me profesion
inxhinier ndërtesash (kodi 2141.07).
I.2.7. Referuar pretendimit të operatorit ekonomik ankimues se për periudhën Tetor – Dhjetor
2017 ka pasur të punësuar një inxhinier tjetër ndërtimi dhe konkretisht A.B. (e cila sipas
ankimuesit figuron në listëpagesa që në mars 2016), konstatojmë se nga verifikimi i
dokumentacionit të paraqitur (kontratë pune, diplomë, cv) si edhe listëpagesat e paraqitura për
periudhën Tetor – Dhjetor 2017, ka qenë e punësuar A.B. me profesion inxhinier
ndërtimi/mjedisi –trajtim ujërash (kodi 2141.09).
I.2.8. Arsyeja e skualifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktor që punonjësja N.L. nuk është
në listëpagesa për të gjithë periudhën e kërkuar, nuk qëndron, pasi nga ana e autoritetit
kontraktor nuk është bërë një shqyrtim dhe verifikim i saktë i dokumentacionit të paraqitur
nga ankimuesi, nëpërmjet të cilit verifikohet që ky i fundit nuk ka pasur të njëjtin person të
punësuar për të gjithë periudhën e kërkuar për pozicionin e inxhinierit të ndërtimit. Gjykojmë
se nuk mund të penalizohet një operator ekonomik vetëm për faktin se gjatë një periudhe të
caktuar në stafin e tij ka pasur lëvizje dhe konkretisht lëvizje në lidhje me punonjësin inxhiner
ndërtimi (është larguar një punonjës dhe është punësuar një tjetër), si edhe një gjë e tillë nuk
mund të ndalohet, ndërkohë që e rëndësishme është të vërtetohet se kjo shoqëri ka pasur gjatë
kësaj periudhe një inxhiner ndërtimi, duke treguar kapacitetet e kësaj të fundit në lidhje me
stafin.
Nga dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, vërtetohet se përveç
punonjëses N.L. e cila ka lidhur kontratë në datën 30.12.2017 me shoqërinë ankimuese dhe
rezulton në listëpagesa për periudhën Janar – Shkurt – Mars 2018, ka pasur edhe punonjësen
A.B. për të cilën ka paraqitur dokumentacion (kontratë pune, diplomë, CV), e cila rezulton të
ketë qenë drejtuese teknike dhe inxhiniere ndërtimi për periudhën përpara datës 1 Janar 2018.
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Akomë më tej, referuar përgjigjes së dhënë nga autoriteti kontraktor drejtuar operatorit
ekonomik ankimues se A.B. është inxhinier ndërtimi por figuron vetëm në listëpagesën e
muajit Nëntor2017, dhe nuk është në listëpagesën e muajit Tetor 2017. Ndërkohë znj. N.L.
inxhinier ndërtimi figuron në listëpagesën e muajit Janar 2018 dhe jo në Dhjetor 2017 (arsye
kjo e papasqyruar në sistemin e prokurimeve elektronike), nisur nga pretendimet e operatorit
ekonomik ankimues, me qëllim shqyrtimin sa më të drejtë të pretendimeve të tij, nisur edhe
nga fakti se operatori ekonomik ankimues disponon dokumentacion nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve të nënshkruar nga kjo e fundit ku në njërin rezulton se punonjësja
A.B. është në listëpagesa për periudhën tetor – dhjetor 2017, dhe në tjetrin është vetëm në
muajin Nëntor 2017, vendosëm të bëjmë verifikimin nëpërmjet sistemit e-albania në lidhje
me punonjësen e sipërcituar dhe verfikimin e qenies së saj në listëpagesat e shoqërisë “Altec”
sh.p.k.
Në lidhje me disponimin e inxhinierit të ndërtimit në listëpagesa për periudhën Tetor 2017 Mars 2018, nga verifikimet e kryera nëpërmjet portalit online e-albania, ashtu siç edhe
operatori ekonomik ankimues pretendon, konstatohet se punonjësja A.B. rezulton e punësuar
pranë shoqërisë “Altec” sh.p.k. për periudhën Janar 2017 – Dhjetor 2017, periudhë
pandërprerje, për të cilën kjo punonjëse është në listëpagesat e kësaj shoqërie si edhe është
paguar prej saj gjatë gjithë kësaj periudhe.
I.2.9. Në nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcaktohet se operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet
të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale,
industriale apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për
veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet kontrata;
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;
Në nenin 26, pika 8 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës,
të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomiktë nevojshëm për ekzekutimin
e objektit të prokurimit;dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
I.2.10. Sqarojmë se, referuar edhe frymës së ligjit dhe rregullave të prokurimit publik, ku
përcaktohet se autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë
dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara...”, theksojmë se
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kriteri për listëpagesat nuk është dhe nuk duhet të jetë qëllim në vetvete, por është element, që
i shërben autoritetit kontraktor për të krijuar bindjen se operatori ekonomik konkurrues ka
kapacitete profesionale e aftësi e mundësi për përmbushjen me sukses të kontratës së
ardhshme.
Në rastin konkret, ky element është njohës, i cili në kuptim të legjislacionit për prokurimin
publik, konsiderohet i nevojshëm posaçërisht për të krijuar bindjen e autoritetit e, në vijim të
anëtarëve të Komisionit të Prokurimit Publik, në lidhje me sa mësipër.
Duke i qëndruar strikt arsyes së skualifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit (citojmë): “Ne piken 2.1.b Ing Nevila Lalazi nuk eshte pjese e Listepageses per
periudhen Tetor 2017-Mars2018. Kontrata e saj eshte nenshkruar ne date 30.12.2017”, nga
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues konstatohet se për periudhën
Tetor – Dhjetor 2017, ankimuesi ka pasur të punësuar A.B. në pozicionin Drejtues Teknik në
profesionin Inxhiniere Ndërtimi, e vërtetuar kjo me dokumentacionin si më sipërcituar
(kontratë pune, cv, diplomë), ndërsa për periudhën Janar – Shkurt - Mars 2018 ka pasur të
punësuar N.L. në pozicionin Drejtues Teknik me profesionin Inxhiniere Ndërtimi.
Operatori ekonomik ankimues pretendon se ka paraqitur vetëm licencën e re, në të cilën
konstatohet se N.L. është drejtuese teknike e cila është dhe në listëpagesat e shoqërisë për
periudhën Janar – Shkurt – Mars 2018, për faktin se i është referuar vetëm kriterit të përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit (Shtojca 12, pika 2.1.), ku citohet se:
Licensat te jene te rinovuara sipas afateve ligjore.
Referuar qëndrueshmërisë në vendimmarrje, ashtu siç edhe Komisioni i Prokurimit Publik
është shprehur në raste të tilla të ngjashme, e rëndësishme për autoritetin kontraktor është që
një operator ekonomik të ketë në stafin e tij inxhinier ndërtimi (në rastin konkret), për të gjithë
periudhën e kërkuar, pavarësisht se nuk është i njëjti person për të gjithë periudhën, pra qëllimi
është që një operator të vërtetojë faktin e disponimit të një punonjësi të tillë për të gjithë
periudhën e kërkuar, duke vërtetuar, se ky operator disponon kapacitetet e duhura për
realizimin me sukses të kontratës, pasi nuk është e detyrueshme që një punonjës me një
profesion të caktuar të jetë për një periudhë (p.sh. 1 vit, 2 vit etj.) pa ndërprerje në të njëjtin
vend pune, pra nuk është dhe nuk duhet të jetë kusht që një operator ekonomik duhet të ketë
në listëpagesë për të gjithë periudhën e kërkuar të njëjtin punonjës për një pozicion të caktuar.
Pra, sa më sipër analizuar rezulton se shoqëria “Altec” sh.p.k. për gjithë periudhën kohore të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ka pasur të punësuar pranë saj
punonjës me profesion inxhinier ndërtimi, e vërtetuar kjo me dokumentacionin kontratë pune,
CV, e diplomë, si edhe referuar dokumentacionit të gjeneruar online vërtetohet më së miri se
kjo shoqëri ka pasur të punësuar në strukturat e saj një punonjës me profesion inxhinier
ndërtimi, aq më tepër kur vërtetohet edhe me dokumentacionin përkatës (kontratë, cv e
diplomë).
I.2.11. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet 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”.
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Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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... .”.
I.2.12. Nisur nga sa më lart, gjykojmë se sipas dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues vërtetohet fakti që në shoqërinë e tij për gjithë periudhën e kërkuar në
dokumentat e tenderit Tetor 2017 – Mars 2018 ka pasur të punësuar një inxhinier ndërtimi, e
vërtetuar kjo me dokumentacion si edhe me listëpagesa.
I.2.13. 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. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit. Në rastin konkret, dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues përmban të gjithë informacionin dhe elementët e nevojshëm në
përmbushje të kërkesës së përcaktuar nga autoriteti kontraktor në lidhje me stafin.
I.2.14. Gjithashtu, sqarojmë se autoriteti kontraktor duhet të jetë i saktë gjatë procesit të
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të paraqitura dhe vlerësimin nuk duhet ta bëjë mbi baza
sipërfaqësore por në funksion të mirëpërdorimit të fondeve publike.
Për autoritetin kontraktor e rëndësishme është të vërtetojë se një operator ekonomik dëshmon
se ka në shoqërinë e tij një punonjës me profesion inxhinier ndërtimi për një periudhë të
caktuar siç është kërkuar në dokumentat e tenderit, gjë që në rastin konkret është vërtetuar
nga operatori ekonomik ankimues nëpërmjet dokumentacionit përkatës si më sipër arsyetuar.
Autoriteti kontraktor në rast se do të kishte dyshime apo do të ishte i paqartë gjatë shqyrtimit
të dokumentacionit të paraqitur, mund të kishte kërkuar sqarime të mëtejshme nga operatori
ekonomik ankimues, si edhe të kishte bërë verifikimet përkatëse, bazuar kjo në legjislacionin
për prokurimit publik.
Gjykojmë se, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Altec” sh.p.k. është në
përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi
kërkesa për inxhinierin ndërtimi plotësohet prej këtij të fundit.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k. qëndron.
Si rrjedhojë e arsyetimit të bërë më sipër, në lidhje me dispozitivin e vendimit, në mbështetje
të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
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, gjykojmë:
- Të pranohet ankesa e operatorit ekonomik “Altec” sh.p.k., për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi
Tatimpagues”, me nr. REF-60884-04-05-2018, me fond limit 13.079.484 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
Kryetar
Evis Shurdha

Nënkryetar
Enkeleda Bega
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