REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 434/2019
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 09.07.2019, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a., në proçedurën e prokurimit,
“Kërkesë për porpozim”, me objekt Loti II “Riparim-mirëmbajtje e
autoveturave të markave të ndryshme Vë, Hyundai, Chevrolet,
Toyota, Ford”, me nr. REF-18373-04-16-2019, me fond limit
2,219,140 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.05.2019, nga
autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
Rishikimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Kadiu” sh.a., në procedurën e prokurimit të
sipërcituar.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Alstezo” sh.a.
Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës, Km.7, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Kuvendi i Shqipërisë
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, nr. 4, Tiranë.

Subjekt i interesuar:

Operatori ekonomik “Kadiu” sh.a.
Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës, km 5, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën
1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, operatori
ekonomik ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
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.3. Ankimuesi 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 17.04.2019, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Kërkesë për porpozim”, me objekt Loti II “Riparim-mirëmbajtje e autoveturave të
markave të ndryshme Vë, Hyundai, Chevrolet, Toyota, Ford”, me nr. REF-18373-04-16-2019, me
fond limit 2,219,140 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.05.2019, nga autoriteti kontraktor,
Kuvendi i Shqipërisë.
II.2 Në datën 13.05.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 18.05.2019, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. ”Alstezo” sh.a.
2. “Kadiu” sh.a.

1,943,100 lekë, Skualifikuar;
2,198,150 lekë, Kualifikuar;

II.4.Me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor ka njoftuar
operatorin ekonomik “Alstezo” sh.a. për skualifikimin e ofertës së tij, për proçedurën e prokurimit
objekt shqyrtimi, me arsyetimin si më poshtë vijon:
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“Ka mungese dokumentacioni si me poshtë vijon:
- Ne lidhje me piken 2.4.12 te shtojca e DST Autorizimet e paraqitura nga operatori janë vetëm të
përkthyera ku noteria ka vërtetuar vetëm firmën e përkthyesit dhe jo origjinalitetin e dokumentit.
- Në lidhje me pikën 2.4.2 te shtojca e DST Operatori duhet te ketë ne dispozicion 2 servise. OE ka
paraqitur vetëm një servis pasi: Deklarata noteriale qe ka paraqitur ne lidhje me servisisn e dyte
nuk është e vlefshme pasi nuk është bere sipas nenit 74 te Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 Për
Miratimin e Rregullave Të Prokurimit Publik që rregullon marrëveshjen për bashkimin e
operatoreve, gjithashtu nëse OE do te merrte pjese si bashkim operatoresh do te duhej ta theksonte
dhe ta permbushte sipas nenit te sipërcituar”
II.5.Në datën 23.05.2019, operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij, si dhe
kërkon rishikimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Kadiu”
sh.a., në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.6. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
932/31 Prot. datë 24.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Alstezo” sh.a, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij, me argumentimin si më
poshtë vijon:
”[...] I . Në ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, për pikën 2.4.12 të DST, pretendon se e ka
përmbushur këtë kriter pasi ka paraqitur autorizimet e prodhuesit/distributoret te autorizuar, duke
shtuar se këto autorizime janë të përkthyera dhe te noterizuara dhe se ato permbajne te dhena te
plota te prodhuesit/distributoret te autorizuar si email, ëebsite, për raste verifikimi.
Vlerësimi i KSHA: Ne lidhje me piken 2.4.12 te shtojca e DST, autorizimet e paraqitura nga
prodhuesi jane vetem të perkthyera. Noterja ka vertetuar vetëm firmën e përkthyesit dhe jo
origjinalitetin e dokumentit sipas përcaktimeve të DST. Në këto kushte vlerësojmë se ky kriter nuk
është përmbushur nga operatori ekonomik.
2. Ne lidhje me pikën 2.4.2 te shtojca e DST, operatori ekonomik pretendon e e ka përmbushur këtë
kriter, pasi ka paraqitur një deklaratë noteriale në të cilën përcaktohet se Shoqëria "AEE
SERVICE” shpk deklaron se i vë në dispozicion servisin e saj shoqërisë "ALSTEZO”sh.a., për ta
përdorur lidhur me riparimet e mjeteve objekt prokurimi të kësaj procedure. Gjithashtu
bashkëlidhur kanë paraqitur edhe licencat qe disponon Shoqëria “AEE SERVICE” shpk për
“tregëtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor ose të rimorkiove ..... Autoriparim i
mjeteve rrugore me motorr të rimorkiove ..... lejen e mjedisit të tipit B... ”
Vlerësimi i KSHA: Në lidhje me pikën 2.4.2 te shtojca e DST sqarojmë se deklarata noteriale e
paraqitur nuk është në formën e kërkuar nga ligji. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë.
neni 74 i VKM nr 914 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” të ndryshuar, përcakton
qarte kushtet qe duhet te plotësojnë operatoret për të qenë pjesemerres bashkërisht në një
procedurë prokurimi, si dhe përgjegjësitë e tyre për ekzekutimin kontrates. Neni 74 i VKM nr 914
datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, përcakton se:
I. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi. 2. 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
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bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
prokurë 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 .
Siç shihet, në deklaratën noteriale të paraqitur nga Shoqëria “AEE SERVICE” shpk, nuk janë
respektuar elementet e përcaktuar në këtë dispozitë. Konkretisht në deklaratën e paraqitur nuk
është përcaktuar pjesa e shërbimit, e punës ose e fumizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e
këtij bashkimi operatorësh, sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni. Gjithashtu nuk janë
përcaktuar as përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit për secilin nga
këta operatorë, sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni. Në këto kushte vleresojmë se ky kriter
nuk është përmbushur nga operatori ekonomik.
Sa më sipër, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave konstaton se pretendimet e operatorit ekonomik
"ALSTEZO”sh.p.k. për këtë procedurë prokurimi janë të pambështetura në ligj dhe në këto kushte
ankesa e tij duhet rrëzuar.[...]”
II.7.Në datën 30.05.2019, operatori ekonomik ”Alstezo” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]1. Lidhur me piken e pare te pretenduar nga AK, sqarojme:
AK, pretendon: Ne lidhje me piken 2.4.12 tek Shtojca e DST Autorizimet e paraqitura nga
Operatori jane vetem te perkthyera, ku Noterja ka vertetuar vetem firmen e perkthyesit dhe jo
origjinalitetin e dokumentit ..
Ne Shtojcen e DST, lidhur me kete pike nga ana e AK-se eshte kerkuar: 2.4.12 Operatori ekonomik
duhet te paraqese autorizimin e prodhuesit/ve ose distrubutoreve te autorizuar me te cilet
bashkepunon per te gjithe artikujt/mallra objekt i ketij prokurimi. Autorizimi duhet te permbaje te
dhena te plota e prodhuesit/ve ose distributoreve te autorizuar si email, ëebsite, per raste verifikimi.
Nga ana Jone se bashku me oferten, lidhur me plotesimin e kerkeses te vendosur ne plotesim te ketij
kriteri ne kemi paraqitur autorizimet e prodhuesit. Autorizimet e paraqitura nga ana jone jane te
perkthyera dhe noterizuara. Autorizimet permbajne “te dhena te plota te prodhuesit/ve ose
distributoreve te autorizuar si email, ëebsite, per raste verifikimi.” Pra, Ju si AK mund te verifikoni
ne cdo rast vertetësine dhe origjinalitetin e tyre, pasi keni te gjitha te dhenat e duhura te
komunikimit me keto kompani ne dokumentat respektive qe ne kemi dorezuar bashke me oferten
tone ne SPE per kete procedure prokurimi, ne plotesim te ketyre kritereve. Se fundi ne Kriteret e
Veçanta te Kualifikimit (KVK) ne DST te miratuara edhe nga APP, thuhet: Të gjithë dokumentat
duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti,
ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. Pra, pretendimi i
AK-se lidhur me kete kriter nuk qendron.
2 Lidhur me piken e dyte te pretenduar nga AK ne aresyet e skualifikimit, sqarojme:
AK. pretendon: Ne lidhje me piken 2.4.2 te shtojca e DST, Operatori duhet te kete ne dispozicion dy
servise. OE ka paraqitur vetem nje servis, pasi: Deklarata noteriale qe ka paraqitur ne lidhje me
servisin e dyte nuk eshte bere sipas Nenit 74 te Vendimit Nr. 914 date 29/12/2014 Per Miratimin e
Rregullave te Prokurimit Publik qe rregullon marreveshjen per bashkimin e operatoreve, gjithashtu
nese OE do te merrte pjese si bashkim operatoresh do te duhej ta theksonte dhe ta permbushte sipas
nenit te sipercituar.
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Sa me siper, lidhur me kete pike ne Shtojcen e DST nga ana e AK, kerkohet: 2.4.2 Operatori
ofertues per nevoja emergjente te Kuvendit, duhet te kete ne dispozicion dy servise brenda
juridiksionit te Bashkise Tirane, te jene te licensuar sipas kategorise VII.3.B.1.
a) riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe
rimorkiove;
b) riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë së mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove;
c) riparimi dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove;
ç) riparimi dhe mirëmbajtja e gomave të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove;
Ne plotesim te ketij kriteri ne si OE, bashke me Oferten tone kemi paraqitur edhe nje deklarate
noteriale nepermjet se ciles thuhet: Shoqëria “AEE SERVIS” shpk, ushtron aktivitetin e saj në
adresën Mbikalimi Kasharit/ Z. Kad. 2105 Kashar Tirane, pasqyruar ne QKB, me objekt “Servis
Automjetesh , Tregetimi i pjeseve te kembimit, Tregetim automjetesh ” Kjo shoqeri eshte e pajisur
me Licencat 1-Tregetimi i pjeseve te kembimit te mjeteve rrugore me motor ose te rimorkiove
VII.3B.3 (++++) 2.Autoriparim i mjeteve rrugore me motorr ose rimorkiove VII.3.B.1 (++++)
3.Lejen e mjedisit Tipit B . kodi III.1.B
Sa me siper, Shoqëria “AEE SERVICE” shpk, deklaron se i ve ne dispozicion Servisin e saj
Shoqërise “ALSTEZO” sha, per ta perdorur lidhur me riparimet e mjeteve objekt prokurimi
kontratës marrëveshjes kuadër. LOTI I DYTE “RIPARIM-MIREMBAJTJE E ATOVETURAVE TE
MARKAVE TE NDRYSHME MERCEDES BENZ VË, HYUNDAI, CHEVROLET, TOYOTA, FORD
REF-18373-04-16-2019 qe do te realizoje Kuvendi i Shqiperise gjate gjithe periudhes raelizimit te
Kontrates ne perputhje me kete procedure prokurimi. Kjo deklarate hyne ne fuqi diten e firmosjes se
saj dhe eshte e vlefshme deri ne realizimin e plote te kesaj kontrate sikurse kerkohet ne DST. BAZA
LIGJORE:Nenet 901 e vijues të Kodit Civil.
Pra, sa me siper, ne plotesim te kerkeses se vendosur ne kriterin 2.4.2 ne KVK te DST, ne
deklarojme ne menyre Noteriale konform Nenit 901 te kodit Civil si dhe kerkeses se vendosur ne
KVK qe kemi ne dispozicion dy servise brenda juridiksionit te Bashkise Tirane, te cillet jane te dy te
licensuar sipas kategorise VII.3.B.1.
Gjithashtu lidhur me kete pike ne KVK ne DST , thuhet: 2.4 Për kapacitetin teknik: 2.4.3 Autoriteti
kontraktor gezon te drejten e verifikimit fizik te ambjenteve dhe te kerkesave te mesiperme. Pra, sa
me siper Ju si AK mund te verifikoni ne cdo rast vertetësine e ketij deklarimi duke qene se gezoni te
drejten e verifikimit fizik te ambjenteve dhe te kerkesave te mesiperme. Pra pretendimi i AK-se
lidhur me kete kriter nuk qendron
Ne lidhje me pergjigjen e derguar nga KSHA ne daten 24/05/2019 nga ana e AK Kuvendi i
Shqiperise me Nr.932/31 Prot., ku pretendohet qe nuk eshte zbatuar Neni 74 i VKM Nr. 914 "Per
miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, sqarojme se ne asnje rast ne nuk kemi bere bashkimi
opertaoresh per te marre pjese ne kete procedure prokurimi, pasi per kapacitet qe disponon
Shoqeria jone dhe eksperiencat qe ka, nuk eshte as e nevojshme, as e domosdoshme ky veprim.
Shoqeria ALSTEZO sha, jo vetem qe i ploteson, por i tejkalon (e superon) plotesimin e kerkesave te
vendosura ne KVK te DST ne lidhje me kete procedure prokurimi. Gjithashtu sqarojme se deklarata
jone noteriale eshte pikerisht e specifikuar per objektin tuaj te prokurimit, pra nuk mund te jete nje
deklarate e pergjithshme, nderkohe qe edhe nga ana juaj nuk eshte kerkuar nje gje e tille, por eshte
kerkuar: “2.4.2 Operatori ofertues per nevoja emergjente te Kuvendit, duhet te kete ne dispozicion
dy servise brenda juridiksionit te Bashkise Tirane, te jene te licensuar sipas kategorise VII.3.B.1.
Pra. nga ana e AK-se nuk eshte kerkuar per servisin e dyte, si vijon: as pronesi, as qeramarje, ose
akt huaje perdorimi, por eshte kerkuar qe “OE te kete ne dispozicion dy servise per nevoja
emergjente te Kuvendit ..... etj. Lidhur me kete kerkese, bashke me oferten tone, ne si OE, kemi
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paraqitur dokumentacionin e duhur per servisin ku ushtrojme aktivitetin e perditshem per riparim
te mjeteve ne Tirane, te rregjistruar ne QKB dhe i pajisur me te gjitha lejet dhe liçencat e kerkuara
ne KVK ne DST. Veç kesaj, ne zbatim te pikes 2.4.2 te KVK, kemi garrantuar qe kemi ne dispozicion
servisin per rastet emergjente te deklaruar (me dedikim) per kete procedurë prokurimi dhe te
deklaruar para Noterit, sipas ligjit ne fuqi, nderkohe qe per kete servis kemi paraqitur edhe licencat
perkatese dhe lejet, te cilat nga ana e tyre jane ne perputhje te plote me kerkesat e vendosura nga
AK ne kete procedure prokurimi.
Kerkojme qe AK te beje riklasifikimin e ofertave duke kualifikuar oferten tone ekonomike ne kete
procedure prokurimi si dhe duke u nisur nga informacioni i nxjerre nga AK gjate klasifikimit te
ofertave te rishikohet pozicionin se si eshte kualifikuar OE KADIU sha?! Gjithashtu, perveç sa me
siper, theksojme se lidhur me klasifikimin e OE pjesmarres ne kete procedure prokurimi, ne faqen e
SPE, nderkohe qe eshte shfaqur qe edhe OE KADIU sha nuk ploteson kerkesat per kualifikim, ai
eshte shpallur njekohesisht i kualifikuar!!! Ju lutem te shikoni me kete rast edhe kete situate qe
mendojme se eshte pa kuptim dhe shume kontradiktore nga ana juaj.[...]”
II.8.Në datën 10.06.2019, me anë të shkresës nr.2416prot., datë 10.06.2019, ka mbërritur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor 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 ankimues “Alstezo” sh.a mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyen: “[...]- Ne lidhje me piken 2.4.12 te shtojca e DST Autorizimet e paraqitura
nga operatori janë vetëm të përkthyera ku noteria ka vërtetuar vetëm firmën e përkthyesit dhe jo
origjinalitetin e dokumentit.[…]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.Në shtojcën nr. 7 (Loti II), pika 2.4.12, “Për kapacitetin teknik” në dokumentat standarte të
tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
“2.4.12 Operatori ekonomik duhet te paraqese aoturizimin e prodhuesit /ve ose distributoreve me
te cilet bashkepunon per te gjithe artikujt/mallra objekt i ketij prokurimi. Autorizimi duhet te
permbaje te dhena te plota e prodhuesit/ve ose distributoreve si email, ëebsite, per raste verifikimi“
III.1.2.Nga verfikimi i kryer në SPE, në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
ankimues “Alstezo” sh.a., ka paraqitur një sërë deklaratash/autorizime nga prodhues të ndryshëm në
formë origjinale dhe të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtar të autorizuar nga Ministria
e Drejtësisë dhe të konfirmuara nga noteri.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
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e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.1.4 Në nenin 135 të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”, përcaktohet shprehimisht se: “Përkthimi i
një dokumenti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe dhe anasjelltas bëhet nga vetë noteri, në
gjuhën për të cilën është i përfshirë në listën e përkthyesve zyrtarë të administruar nga Ministria e
Drejtësisë. Për gjuhë të tjera, që noteri nuk i zotëron, përkthimi bëhet nga përkthyes të përfshirë në
listën e përkthyesve zyrtarë për dokumente zyrtare dhe nga persona të tjerë, për dokumente të një
natyre tjetër. Në rastet e përkthimeve të bëra nga përkthyes ose persona të tjerë të pranuar nga
palët, noteri pasqyron në akt identitetin e përkthyesit, njësoj si për palët. Përkthimi shkruhet në fund
ose përbri dokumentit dhe nënshkruhet përkatësisht nga noteri, sipas ligjit, ose nga përkthyesi.”
III.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në
përmbushje të kriterit të mësipërm, Komisioni konstaton se, këto dokumenta janë paraqitur në
formë origjinale (jo fotokopje), si dhe janë të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtar të
autorizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe të konfirmuara nga noteri. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se në procedurat e prokurimit public, për autoritetet kontraktore është e rëndesishme që
operatorët ekonomik me dokumentacionin e tyre përveç se të vërtetojnë se disponojnë kapacitetet e
nevojshme ligjore, financiare dhe teknike për realizimin e kontratës duhet të paraqesin
dokumentacionin administrativo-ligjor që vërteton këto kapacitete në mënyrën dhe formën e
kërkuar nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë, në të kundërt dokumentacioni i
paraqitur jo në formën e kërkuar është i pavlefshëm. Ligji për noterinë e ka të shprehur qartë se
përkthimi i një dokumenti shkruhet në fund ose përbri tij dhe nënshkruhet përkatësisht nga noteri
sipas ligjit ose përkthyesi dhe nënshkrimi i këtij të fundit vërtetohet nga noteri çka do të thotë që për
dokumentat e lëshuara në gjuhë të huaj përkthimi në gjuhën shqipe duhet të kryhet sipas formës së
përcaktuar. Në rastin konkretë, Komisioni gjykon se, dokumentacioni i dorëzuar në përmbushje të
kriterit të vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr. 7 (Loti II), pika 2.4.12, “Për kapacitetin
teknik” në dokumentat standarte të tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, është
formalisht në përputhje me parashikimet ligjore për noterinë.
Sa më sipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alstezo” sh.a mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyen: “[...]-Në lidhje me pikën 2.4.2 te shtojca e DST Operatori duhet te ketë ne
dispozicion 2 servise. OE ka paraqitur vetëm një servis pasi: Deklarata noteriale qe ka paraqitur ne
lidhje me servisisn e dyte nuk është e vlefshme pasi nuk është bere sipas nenit 74 te Vendimit Nr.
914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e Rregullave Të Prokurimit Publik që rregullon marrëveshjen
për bashkimin e operatoreve, gjithashtu nëse OE do te merrte pjese si bashkim operatoresh do te
duhej ta theksonte dhe ta permbushte sipas nenit te sipërcituar […]”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
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III.2.1.Në shtojcën nr. 7 (Loti II), pika 2.4.2, “Për kapacitetin teknik” në dokumentat standarte të
tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
“2.4.2 Operatori ofertues duhet te kete dy servise brenda juridiksionit te Bashkise Tirane, ku te
pakten njeri per arsye te rasteve te vecanta, (sigurimi dhe gadishmerie emergjente) te jete jo me
larg se 4 km, nga Autoriteti Kontraktor e te jene te licensuar sipas kategorise VII.3.B.1.
a) riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe
rimorkiove;
b) riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë së mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove;
c) riparimi dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove;
ç) riparimi dhe mirëmbajtja e gomave të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove; “
III.2.2.Nga verfikimi i kryer në SPE, në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
ankimues “Alstezo” sh.a., ka paraqitur dokumentacionin si më poshtë vijon :
1. Kontratë huapërdorje ambienti nr.5869rep., nr.2695kol., datë 08.11.2016, me huadhënës Z.
A.Z. dhe huapërdorës shoqëria “Alstezo” sh.a., me objekt dhënien në huapërdorje të
ambienteve në pronësi të huadhënësit në favor të huapërdorësit, për qëllime bisnesi,
shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
2. Deklaratë noteriale nr.3608rep., nr.1076kol., datë 10.05.2019, me anë të së cilës shoqëria
“AEE Service” sh.p.k. deklaron se i vë në dispozicion servisin e saj shoqërisë “Alstezo”
sh.a., për ta përdorur lidhur me riparimet e mjeteve objekt prokurimi kontratës/marrëveshjes
kuadër: Loti i dytë “Riparim-mirëmbajtje e autoeturave të markave të ndryshme Mercedes
Benz, VË, Hyundai, Chervolet, Toyota, Ford”, REF-183730-04-16-2019, që do të realizojë
Kuvendi i Shqipërisë gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës në përputhje me këtë
procedurë prokurimi.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.2.4. Në nenin 28, pika 5, gërma “ç” të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “[…]Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën[…]”
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Ndërsa në nenin 28 pika 2 të VKM 914/2014 përcakohet se: “2.Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në
çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.2.5.Lidhur me pretendimin e ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se kriteret për
kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e
duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit kontraktor të
përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura ngushtë me
objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik duke mos i tejkaluar kufijtë
maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, si dhe duke përcaktuar dokumentacionin konkret, në
funksion të qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik. Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se, në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka
kërkuar disponimin e 2 serviseve brenda juridiksionit të Bashkisë Tiranë, ku të paktën njëri për
arsye të rasteve të vecanta, (sigurimi dhe gadishmerie emergjente) të jetë jo më larg së 4 km, nga
autoriteti kontraktor, si dhe të jenë të licensuar sipas kategorisë VII.3.B.1, por në asnjë një rast nuk
ka përcaktuar dokumentacionin konkretë me anë të të cilit duhet të vërtetohej dsiponueshmëria e
këtyre serviseve. Në këto kushte, për sa kohë autoriteti kontraktor nuk e ka përcaktuar në
dokumentat e tenderit mënyrën e disponimit të ambienteve të servisit, Komisioni gjykon se,
operatorët ekonomik mund të vërtetojnë disponimin e tyre me një nga mënyrat ligjore të
parashikuara nga Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, si pronësi, qira, huapërdorje etj. Në rastin
konkretë, ankimuesi ka paraqitur një kontratë huapërdorje dhe një deklaratë noteriale me anë të së
cilës deklarohet se shoqëria “AEE Service” sh.p.k. i vë në dispozicion servisin e saj shoqërisë
“Alstezo” sh.a., për ta përdorur lidhur me riparimet e mjeteve objekt prokurimi
kontratës/marrëveshjes kuadër: Loti i dytë “Riparim-mirëmbajtje e autoeturave të markave të
ndryshme Mercedes Benz, VË, Hyundai, Chervolet, Toyota, Ford”, REF-183730-04-16-2019, që do
të realizojë Kuvendi i Shqipërisë gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës në përputhje me
këtë procedurë prokurimi. Komisioni gjykon se, këto dy mënyra disponimi nuk bien në kundërshtim
me asnjë akt ligjor apo nënligjor në fuqi, si dhe përmbushin kriterin e vendosur nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, për sa kohë në
këto dokumenta tenderi nuk përcaktohet ndryshe.
III.2.6. Komisioni thekson se, shoqëria “AEE Service” sh.p.k., në asnjë rast nuk shfaqet si bashkëofertuese në procedurën objekt shqyrtimi apo bashkë-përfituese në kontratën objekt prokurimi, në
mënyrë që të lindin detyrimet e parashikuara në nenin 74, pikat 1, 2 dhe 3 të VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, por kjo shoqëri shfaqet si
ofruese e ambienteve të saj, në favor të operatorit ekonomik ankimues, pa shpërblim. Nga ana tjetër,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të theksojë rolin e posaçëm që ka autoriteti
kontraktor, për vetë cilësimin e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për
realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit
public dhe dokumentave e tenderit, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet të bëjë
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verifikimet dhe monistorimet përkatëse, për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit është e njëjtë me
cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3.Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a. mbi kualifikimin e shoqërisë
“Kadiu” sh.a., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues ka ofertuar
me vlerë më të ulët kundrejt operatorit ekonomik për të cilin paraqet pretendime për kualifikim,
duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për operatorin ekonomik e renditur sipër tij,
referuar vlerës ekonomike. Në këto kushte, ky pretendim nuk do të merret në shqyrtim.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për porpozim”, me objekt Loti II “Riparim-mirëmbajtje e autoveturave të markave
të ndryshme Vë, Hyundai, Chevrolet, Toyota, Ford”, me nr. REF-18373-04-16-2019, me
fond limit 2,219,140 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.05.2019, nga autoriteti
kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Alstezo” sh.a, si dhe të korrigjojë shkeljet duke e kualifikuar këtë operator
ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Alstezo” sh.a.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 973 protokolli Datë 30.05.2019;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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