KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 368/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorit ekonomik “Nika”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Rikonstruksion i çative dhe fasadave të objekteve në
rrugën kryesore”, me fond limit 44.506.487 lekë, zhvilluar nё
datёn 25.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Maliq.

Ankimues:

“Rej ” sh.p.k
Banesa private pranë Zyrave Administrative Pogradec
Pogradec

Autoriteti kontraktor:

Bashkia Maliq

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”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 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 20.02.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Rikonstruksion i çative dhe fasadave të objekteve në rrugën kryesore”,
me fond limit 44.506.487 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 25.03.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 23.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Nika
Rej & Shpresa
Shamo
Xhengo
Construksion 93
Kevin Construksion

34.154.977 lekë, kualifikuar
34.566.710 lekë, kualifikuar
35.539.780 lekë, kualifikuar
35.760.100 lekë, kualifikuar
38.193.672 lekë, kualifikuar
39.079.050 lekë, kualifikohet
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Alko Impeks
Infinit
Avdolli
Salillari

39.310.073 lekë, kualifikohet
40.915.900 lekë, skualifikuar
42.056.532 lekë, kualifikohet
41.391.650 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 24.04.2015 operatori ekonomik “Rej ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Nika” sh.p.k
nga procedura e mësipërme e prokurimit. Në ankesë pretendohet s e shoqëria “Nika” sh.p.k
nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për një punësim mesatar i të paktën 50
personave, nga të cilët 20 persona të jenë të pajisur me certifikatë të sigurimit teknik,
lëshuar nga Inspektoriati Kombëtar i Sigurimit Teknik.
II.5. Nё datёn 04.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 12.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Nika” sh.p.k.
II.6. Në datën 21.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
874/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 452 prot, datë 21.05.2015 me objekt: “Dërgim
informacioni”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin
e ankesës së operatorit ekonomik “Rej ” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Rej ” sh.p.k, sipas së cilës operatori
ekonomik “Nika” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për një punësim
mesatar i të paktën 50 personave, nga të cilët 20 persona të jenë të pajisur me certifikatë të
sigurimit teknik, lëshuar nga Inspektoriati Kombëtar i Sigurimit Teknik, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Nje punesim mesatar i te pakten 50(pesedhjete) personave, nga te cilet 20 persona te jene te
pajisur me certifikate te Sigurimit Teknik, leshuar nga Inspektoriati Kombetar i Sigurimit
Teknik, per periudhen janar 2014- janar 2015 te vertetuar me :
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-

Vertetim te leshuar nga administrata Tatimore, ku te specifikohet numuri i
punonjesve per secilin muaj, per periudhen perkatese
Listepagesat e punonjesve per periudhen perkatese te konfirmuar nga
administrata tatimore.

III.1.2. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues,
rezultoi se ky i fundit ka paraqitur :
1.

Listpagesat e punonjësve për periudhën janar 2014-shkurt 2015, të deklaruara
elektronikisht.

2. Vërtetim lëshuar nga administrata tatimore për vitin 2014 dhe për periudhën janar –
shkurt 2015, ku numri i punonjësve është mesatarisht më e madhe se 50 punonjës.
3. Dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik të lëshuar nga Inspektoriati Kombëtar i
Sigurimit për 17 persona.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm thuhet: “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 referuar nenit 53, pika 3 përcaktohet se: “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 dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatori ekonomik “Nika” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor
për Certifikatat e Sigurimit Teknik, leshuar nga Inspektoriati Kombetar i Sigurimit Teknik,
pasi kjo shoqëri ka paraqitur 17 dëshmi nga 20 të kërkuar në dokumentat e tenderit.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.

4

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Rej ” sh.p.k për procedurën
e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Rikonstruksion i çative dhe fasadave
të objekteve në rrugën kryesore”, me fond limit 44.506.487 lekë, zhvilluar nё datёn
25.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Maliq.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Nika” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtё operator.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Rej” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 874 Protokolli,
Datë 12.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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