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Anëtar
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Anëtar
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Në mbledhjen e datës 09.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT” Loti 6
“Riparim-mirëmbajtje e sistemit të ftohje-ngrohjes, trajtimi i ajri, ujë
sanitar dhe paisjeve hidro-mekanike të MNZSH të Spitalit të Ri” me
fondi limit 4.272.000 (katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë)
lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 14.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
Bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek”
sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k
Adresa: Rruga e Kavajës, 100 m përpara Urës Teknologjike, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Adresa: Rruga e Dibrës Nr. 372, 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”,
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Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka
paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë
në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me
kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT” Loti 6
“Riparim-mirëmbajtje e sistemit të ftohje-ngrohjes, trajtimi i ajri, ujë sanitar dhe paisjeve hidromekanike të MNZSH të Spitalit të Ri” me fondi limit 4.272.000 (katër milion e dyqind e
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shtatëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 14.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
II.2. Në datën 28.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
Bashkimi i operatorëve ekonomik
sh.p.k.,
“Sulollari” sh.p.k.
“Termoimpanti” sh.p.k.
“Albanian Contracting” sh.p.k.

“Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia”
2.837.118 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
2.870.000 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
3.204.000 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;
3.717.220 Lekë (pa TVSH),
i skualifikuar;

II.3. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia”
sh.p.k, rezulton i skualifikuar me arsyet:
1. Operatori ekonomik “Vllaznia” shpk nuk plotëson gërmën a) dhe b) të kapacitetit
ekonomik ku kërkohet ....
a) Kopje të vërtetuara të bilanceve të viteve (2011, 2012 dhe 2013) të konfirmuara pranë
autoriteteve përkatëse;
b) Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve
të fundit (2012-2013 dhe 2014) ku vlera mesatare e tyre të jetë jo më e vogël se vlera e
fondit limit të lotit 3” pasi ky operator nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të
vërtetuar këto kritere.
2. Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk plotëson kërkesën për licensën profesionale
ku kërkohet ....Liçensë profesionale e Shoqërisë e vlefshme me kategorinë NS12-A, ky
operator nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të vërtetojë këtë kriter, pasi operator
Climacaza është përfaqësuesi i grupit ku ka marë përsipër rreth 70% të shërbimeve të
cilat e bëjnë të domosdoshme ekzistencën e kësaj pikë të licencës.
3. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia”
sh.p.k nuk plotësojnë gërmën b) të kapacitetit teknik ku kërkohet .....b) Vërtetim nga
Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Janar - Dhjetor
2014 dhe për muajt Janar – shkurt 2015 ku të ketë një punësim mesatar prej 15 punonjës,
ku të përfshihet dhe stafi i shoqërisë, të shoqëruara me listëpagesat (formularët E-sig 025
të konfirmuara nga dega e tatim taksave të rrethit përkatës, shoqëruar gjithashtu dhe me
formularët e deklarimit të pagesës të sigurimeve shoqërore dhe TAP për periudhat e më
sipërme.
4. CLIMACAZA nuk ka numrin mesatar të punonjësve prej 10.5 punonjës në përputhje me
përqindjen që ka marrë përsiper pasi nga vërtetimi i numrit të punonjësve rezulton se ka
7 punonjës mesatarisht për 2014 dhe 8 për 2015. Vllaznia nuk ka paraqitur asnjë
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dokumentacion për vërtetimin e numrit të punonjësve, si dhe as listëpagesa esig.
Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk plotëson gërmën ç), d), të kapacitetit teknik
ku kërkohet ….ç) Operatori ekonomik duhet të paraqesi CV e Drejtuesve Teknike të
kërkuar të cilët figurojnë në licensën e shoqërisë pasi mosqënia në licensën e shoqërisë e
drejtusit teknik është kusht skualifikues, si dhe një deklaratë e cila përcakton se Drejtuesi
Teknik është i punësuar pranë kësaj shoqërie me kohë të plotë pune dhe do jetë në
dispozicion të realizimit të objektit. d) Operatori ekonomik duhet të ketë staf të
kualifikuar për drejtimin e punimeve të cilët duhet të figurojnë në Licensën e shoqërisë,
në përbërjen e të cilit duhet të jetë minimalisht:- një inxhinier elektrik;- një inxhinier
mekanik. Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion
që të vërtetojë këto kritere.
5. Kontrata e bashkëpunimit e lidhur midis tre operatorëve nuk është hartuar konform
kreun VIII, nenin 74, pikën 2 te VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 “Miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ku përcaktohet se “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” si dhe pikën 3 të VKM nr.914, dt.
29.12.2014 “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se 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” Operatorë ekonomik duhet të ndajnë dhe të përcaktojnë % e shërbimit,
si dhe zërat e shërbimeve që do të kryejnë secili operator dhe jo të ndajnë kriteret e
kualifikimit pasi kriteret teknike dhe ato ekonomik plotësohen në përputhje me përqindjet
e mara përsipër”
II.4. Në datën 30.04.2015, bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek”
sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar
skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi si më poshtë:
Kundërshtojmë skualifikimin e bashkimit të operatorëve “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek”
sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k për shkak të skualifikimit të operatorit “Vllaznia” sh.p.k, pasi nuk
ka dorëzuar dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të pikave “a” e “b” të seksionit 2.2
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, të kritereve të vecanta të kualifikimit, shtojca 7 e
dokumentave të tenderit. Ky vendim për të skualifikuar operatorin ekonomik “Vllaznia” sh.p.k si
pjesë e bashkimitë operatorëve ekonomike nuk është aspak i bazuar në ligjin e prokurimit publik.
Kriteret e vecanta duhet të plotësohen nga i gjithë grupi sëbashku sipas përqindjeve [….]
Në asnjë depozitë ligjore nuk përcaktohet se Kriteret e Vecanta duhet të plotësohen nga të gjithë
pjesëmarrësitr e grupit.
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Bashkimi i operatorëve e ka plotësuar të gjitha kërkesat e Kritereve të vecanta të kualifikimit.
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.5. Në datën 06.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2441/4 prot., i ka kthyer
përgjigje bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. &
“Vllaznia” sh.p.k, duke i refuzuar ankimimin dhe duke i sqaruar dhe një herë arsyet e
skualifikimit të këtij bashkimi operatorëve nga procedura në fjalë.
II.6. Në datën 14.05.2015 bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek”
sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
pjesërisht me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Kundërshtojmë skualifikimin e bashkimit të operatorëve “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek”
sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k për shkak të skualifikimit të operatorit “Vllaznia” sh.p.k, pasi nuk ka
dorëzuar dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të pikave “a” e “b” të seksionit 2.2
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, të kritereve të vecanta të kualifikimit, shtojca 7 e
dokumentave të tenderit. Ky vendim për të skualifikuar operatorin ekonomik “Vllaznia” sh.p.k si
pjesë e bashkimitë operatorëve ekonomike nuk është aspak i bazuar në ligjin e prokurimit publik.
Kriteret e vecanta duhet të plotësohen nga i gjithë grupi sëbashku sipas përqindjeve [….]
Në asnjë depozitë ligjore nuk përcaktohet se Kriteret e Vecanta duhet të plotësohen nga të gjithë
pjesëmarrësitr e grupit.
Bashkimi i operatorëve e ka plotësuar të gjitha kërkesat e Kritereve të vecanta të kualifikimit.
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
Autoriteti kontraktor QSUT sqaron në kthim përgjigje se nga verifikimi i dokumentacionit të
operatorit ekonomik “Climacasa” sh.p.k nuk ka numrin mesatar të punonjësve prej 10.5 në
përputhje me përqindjen që ka marrë pjesë, pasi nga vërtetimi i numrit të punonjësve rezulton se
ka 7 punonjës mesatarisht për 2014 dhe 8 për 2015. Vllaznia nuk ka paraqitur asnjë
dokumentacion për vërtetimin e numrit të punonjësve, si dhe as listëpagesa esig. Operatori
ekonomik “Climacaza” shpk nuk plotëson gërmën ç), d), të kapacitetit teknik ku kërkohet ….ç)
Operatori ekonomik duhet të paraqesi CV e Drejtuesve Teknike të kërkuar të cilët figurojnë në
licensën e shoqërisë pasi mosqënia në licensën e shoqërisë e drejtusit teknik është kusht
skualifikues, si dhe një deklarate e cila përcakton se Drejtuesi Teknik është i punësuar pranë
kësaj shoqërie me kohë të plotë pune dhe do jetë në dispozicion të realizimit të objektit. d)
Operatori ekonomik duhet të ketë staf të kualifikuar për drejtimin e punimeve të cilët duhet të
figurojnë në Licensën e shoqërisë, në përbërjen e të cilit duhet të jetë minimalisht:- një inxhinier
elektrik;- një inxhinier mekanik. Nuk plotëson kriterin licensë profesionale e katëgorisë NS12A.
Këto arsye nuk janë pasqyruar në system dhe ne nuk jemi njoftuar. Megjithatë po ju japim
sqarimet si më poshtë ne e kemi plotësuar kriterin sipas % të pjesëmarrësve në tender
“Climacasa” sh.p.k 70% të kërkesave të vecanta për kualifikim, “AL-TE: sh.p.k mbi 50% dhe
“Vllaznia” sh.p.k mbi 30 %. Kjo gjë mund të verifikohet në sistem.
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II.7. Në datën 25.05.2015 autoriteti kontraktor 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, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. & “Al
– Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit: “Operatori ekonomik “Vllaznia”
sh.p.k., nuk ka dorëzuar dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të pikave a) e b) të seksionit
2.2. Kapaciteti ekonomik e financiar, të kritereve të veçanta të kualifikimit, Shtojca 7 e
dokumentave të tenderit”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Loti 6, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.
gërmat “a” dhe “b”, nga autoritetit kontraktor janë përcaktuar kriteret si më poshtë përkatësisht:
a) Kopje të vërtetuara të bilanceve të viteve (2011, 2012 dhe 2013) të konfirmuara pranë
autoriteteve përkatëse.
b) Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të
fundit (2012-2013 dhe 2014) ku vlera mesatare e tyre të jetë jo më e vogël se vlera e
fondit limit të lotit 6”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. rezulton
se është paraqitur dokumenti Kontratë Bashkëpunimi ndërmjet “Climacasa” sh.p.k., “Al – Tek”
sh.p.k. dhe “Vllaznia” sh.p.k., sipas së cilës është përcaktuar ndarja e punimeve në përqindje, nga
ku rezulton se:
- Shoqëria “Climacasa” sh.p.k. do të kontribuojë në masën 70% në këtë pjesëmarrje
duke marrë përsipër të realizojë pikën II të preventivit të ofertuar;
- Shoqëria “Al – Tek” sh.p.k. do të kontribuojë në masën 20% në këtë pjesëmarrje
duke marrë përsipër pikën I të preventivit të ofertuar. Shoqëria “Al – Tek” sh.p.k. do
të kontribuojë në këtë pjesëmarrje duke marrë përsipër:
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vënien në dispozicion të licencës së shoqërisë NS – 12-A dhe Drejtuesin Teknik të saj,
duke marrë përsipër zbatimin e të gjithë punimeve që mbulon kjo pikë licence (pra NS
– 12°);
ii)
vënien në dispozicion të fuqisë punëtore dhe eksperiencën e saj për realizimin e plotë
të projektit;
iii)
vënien në dispozicion të aparaturave matëse, vegla pune të nevojshme për realizimin
e plotë të projektit.
- Shoqëria “Vllaznia” sh.p.k. do të kontribuojë në:
 Me licencën e saj;
 Me inxhinieren elektrike;
 Me kamjocinë;
 Me gjenerator;
 Dhe me kontratë të ngjashme.
Masa e fitimit të kësaj shoqërie në kuadër të zbatimit të kontratës (në rast se ky bashkim
shpallet fitues i procedurë konkuruese), do të jetë 10 %.
i)

Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumenti Prokurë e Posaçme e lidhur në datë
11.04.2015, sipas së cilës deklarohet se Përfaqësuesi i posaçëm është shoqëria “Climacasa”
sh.p.k.
III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive të
mësipërme, rezulton se operatorët ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. dhe “Al – Tek” sh.p.k. kanë
paraqitur bilancet e viteve 2011, 2012, 2013 si edhe dokumentin Vërtetim, lëshuar nga organet
tatimore në lidhje me xhiron për vitet 2012, 2013 dhe 2014, ndërsa operatori ekonomik
“Vllaznia” sh.p.k. anëtar i këtij bashkimi nuk ka paraqitur asnjë dokument në lidhje me
plotësimin e kritereve të cituara më sipër të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit.
III.1.4. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 2 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 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”.
III.1.5. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 3 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikohet: “Secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të
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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.1.6. 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”.
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... .”
III.1.7. Sqarojmë se, referuar rregullave të prokurimit publik, në kontratën e bashkëpunimit
operatorët ekonomikë nuk duhet të ndajnë kriteret dhe kërkesat e autoritetit duke përcaktuar
se cilat kritere do të plotësojë çdo anëtar i bashkimit, por duhet të ndajnë dhe përcaktojnë
elementët konkretë të shërbimit që do të kryejë secili referuar zërave të shërbimit që kërkon
autoriteti kontraktor. Sa më sipër, përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit
kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i bashkimit në përputhje me përqindjen e
shërbimeve të marra përsipër.
Duke qenë se secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ka marrë përsipër të kryejë një
përqindje të caktuar të totalit të shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. & “Al –
Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi kërkesa për bilancin dhe xhiron vjetore
plotësohet vetëm nga operatori ekonomik “Climacasa” sh.p.k. dhe “Al – Tek” sh.p.k., ndërsa
nga operatori ekonomik “Vllaznia” sh.p.k. nuk është paraqitur asnjë dokumentacion i tillë, i
cili duhej të ishte plotësuar referuar përqindjes së marrë përsipër në kontratën e
bashkëpunimit.
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,
makineritë, pajisjet, përvojën e duhur dhe kapacitetet e duhura ekonomike e financiare, për të
zbatuar kontratën objekt prokurimi.
Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. në këtë procedurë prokurimi,
nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
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Rrjedhimisht pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. & “Al –
Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Akoma më tej, nisur nga informacioni i siguruar prej Komisionit të Prokurimit Publik në
portalin elektronik të prokurimeve si dhe informacioni i sjellë nga autoriteti kontraktor mbi
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT, e
ndarë në lote”, Loti 6 “Riparim-mirëmbajtje e sistemit të ftohje-ngrohjes, trajtimi i ajri, ujë
sanitar dhe paisjeve hidro-mekanike të MNZSH të Spitalit të Ri”, me fond limit 4.272.000 (katër
milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 14.04.2015 nga
autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, rezulton se komisioni i
vlerësimit të ofertave ka skualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. &
“Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. për disa arsye dhe konkretisht:
1. Operatori ekonomik “Vllaznia” shpk nuk plotëson gërmën a) dhe b) të kapacitetit
ekonomik ku kërkohet ....
a) Kopje të vërtetuara të bilanceve të viteve (2011, 2012 dhe 2013) të konfirmuara pranë
autoriteteve përkatëse;
b) Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve
të fundit (2012-2013 dhe 2014) ku vlera mesatare e tyre të jetë jo më e vogël se vlera e
fondit limit të lotit 3” pasi ky operator nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të
vërtetuar këto kritere.
2. Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk plotëson kërkesën për licensën profesionale
ku kërkohet ....Liçensë profesionale e Shoqërisë e vlefshme me kategorinë NS12-A, ky
operator nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të vërtetojë këtë kriter, pasi operator
Climacaza është përfaqësuesi i grupit ku ka marë përsipër rreth 70% të shërbimeve të
cilat e bëjnë të domosdoshme ekzistencën e kësaj pikë të licencës.
3. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa” sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. &
“Vllaznia” sh.p.k nuk plotësojnë gërmën b) të kapacitetit teknik ku kërkohet .....b)
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën
Janar - Dhjetor 2014 dhe për muajt Janar – shkurt 2015 ku të ketë një punësim mesatar
prej 15 punonjës, ku të përfshihet dhe stafi i shoqërisë, të shoqëruara me listëpagesat
(formularët E-sig 025 të konfirmuara nga dega e tatim taksave të rrethit përkatës,
shoqëruar gjithashtu dhe me formularët e deklarimit të pagesës të sigurimeve shoqërore
dhe TAP për periudhat e më sipërme.
4. Climacaza nuk ka numrin mesatar të punonjësve prej 10.5 punonjës në përputhje me
përqindjen që ka marrë përsiper pasi nga vërtetimi i numrit të punonjësve rezulton se ka
7 punonjës mesatarisht për 2014 dhe 8 për 2015. Vllaznia nuk ka paraqitur asnjë
dokumentacion për vërtetimin e numrit të punonjësve, si dhe as listëpagesa esig.
Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk plotëson gërmën ç), d), të kapacitetit teknik
ku kërkohet ….ç) Operatori ekonomik duhet të paraqesi CV e Drejtuesve Teknike të
kërkuar të cilët figurojnë në licensën e shoqërisë pasi mosqënia në licensën e shoqërisë e
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drejtusit teknik është kusht skualifikues, si dhe një deklarate e cila përcakton se Drejtuesi
Teknik është i punësuar pranë kësaj shoqërie me kohë të plotë pune dhe do jetë në
dispozicion të realizimit të objektit. d) Operatori ekonomik duhet të ketë staf të
kualifikuar për drejtimin e punimeve të cilët duhet të figurojnë në Licensën e shoqërisë,
në përbërjen e të cilit duhet të jetë minimalisht:- një inxhinier elektrik;- një inxhinier
mekanik.Operatori ekonomik “Climacaza” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion
që të vërtetojë këto kritere.
5. Kontrata e bashkëpunimit e lidhur midis tre operatorëve nuk është hartuar konform
kreun VIII, nenin 74, pikën 2 te VKM nr.914, dt.29.12.2014 “Miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ku përcaktohet se “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” si dhe piken 3 te VKM nr.914,
dt.29.12.2014 “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se 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” Operatorë ekonomik duhet të ndajnë dhe të përcaktojnë % e shërbimit,
si dhe zërat e shërbimeve që do të kryejnë secili operator dhe jo të ndajnë kriteret e
kualifikimit pasi kriteret teknike dhe ato ekonomik plotësohen në përputhje me përqindjet
e mara përsipër”
III.2.1. Operatori ekonomik ankimues në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor ngre
vetëm pretendimin në lidhje me bilancet dhe vërtetimin për xhiron vjetore, ndërsa në ankesën e
paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik, argumenton se autoriteti kontraktor në kthimin
e përgjigjes së ankesës së paraqitur prej tij, ka shtuar shkaqe të reja skualifikimi, të cilat sipas tij
nuk janë pasqyruar asgjëkundi e nuk i janë njoftuar. Këto shkaqe, nisur nga përgjigja e
autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues i ka ankimuar duke i argumentuar vetëm në
ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.2.3. Për sa më sipër, rezulton se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Climacasa” sh.p.k. & “Al
– Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k. nuk i ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit pranë
autoritetit kontraktor, duke mos respektuar shkallët e ankimimit, në kundërshtim me nenin 63,
pika 2 e 7 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin
parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi
është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij
ligji.[…]. Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme”.
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Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomik “Climacasa”
sh.p.k. & “Al – Tek” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë
e hapur” me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT” Loti 6 “Riparim-mirëmbajtje e
sistemit të ftohje-ngrohjes, trajtimi i ajri, ujë sanitar dhe paisjeve hidro-mekanike të
MNZSH të Spitalit të Ri” me fondi limit 4.272.000 (katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e
dy mijë) lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 14.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Qendra
Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 890 Protokolli; Datë 14.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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