VENDIM
K.P.P. 590/2018
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 07.09. 2018, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr
kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-5773603-21-2018, me objekt “Ndërtimi i objekteve të Drejtorisë Vendore
të Policisë Shkodër”, me fond limit 402.698.030 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 02.05.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k. & “Xhengo”
sh.p.k.
Rr.“Kajo Karafili”, Nd.2, H.4, Ap.3, Njësia Bashkiake Nr. 10,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.03.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF57736-03-21-2018, me objekt “Ndërtimi i objekteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër”,
me fond limit 402.698.030 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 02.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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Referuar informaconit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, në këtë procedurë prokurimi,
kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa
TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k.
& ”Pepa Group” sh.p.k. & ”Preka” sh.p.k.
305.403.402 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k.
& ”Xhengo” sh.p.k.
308.823.371 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agi Kons” sh.p.k.
& ”Be - Is” sh.p.k.
332.432.345,74 lekë, skualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alba Konstruksion” sh.p.k.
& ”Ad - Star” sh.p.k.
334.599.799 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “4 AM” sh.p.k.
& ”Ed – Konstruksion” sh.p.k.
334.895.723 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
& ”Mela” sh.p.k. & ”Alb Shpresa” sh.p.k.
337.913.348,5 lekë, skualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Mane TCI” sh.p.k.
& “Riviera” sh.p.k.
342.291.540,8 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Hastoçi” sh.p.k.
& ”Fusha” sh.p.k.
363.740.402 lekë, kualifikuar
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2 T” sh.p.k.
& ”GPG Company” sh.p.k.
369.015.344 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 28.05.2018 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k. & ”Xhengo” sh.p.k.,
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi.
II.4. Në datën 04.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke pretenduar skualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik”
shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk., duke ngritur pretendimet si më poshtë vijon:
Në datën 23.03.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Procedura e
Prokurimit “Procedurë e hapur” me nr. REF-5773603212018 me objekt "Ndertimi i objekteve te
Drejtorise Vendore te Policise Shkoder" me fond limit 402.698.030 Leke pa TVSH zhvilluar në
datën 02.05.2018 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit.
Në datën 02.05.2018 u zhvillua procedura e mësipërme e prokurimit, nga ku jemi informuar edhe
në lidhje me operatorët ekonomikë pjesëmarrës si edhe ofertat e dorëzuara në këtë procedurë
prokurimi. Jemi informuar se pjesëmarrës në këtë procedurë është njëkohësisht edhe bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk.
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Në datën 29.05.2018 jemi njoftuar me anë të Sistemit të Prokurimeve Elektronike në lidhje me
vlerësimin e kryer nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave mbi renditjen si më poshtë:
[…]
Duke qenë se jemi një ndër shoqëritë më të mëdhaja në Republikën e Shqipërisë, klasifikuar si
tatimpagues të mëdhenj, shoqëri lider në fushën e ndërtimeve civile me një shtrirje territoriale të
projekteve tona përgjatë gjithë territorit të vendit, kontraktor të subjekteve juridikë publikë dhe
privatë, duke patur njohur të plota mbi tregun, partnerët dhe konkurentët tanë, duke marrë në
konsideratë kompleksitetin e këtij projekti, dokumentet e procedurës së prokurimit, si edhe për
shkak të njohurive tashmë 25 vjeçare që gëzojmë në treg duke njohur kapacitetin teknik të të gjithë
anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, ngrejmë dyshime të bazuara se bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” & “Preka” shpk janë kualifikuar në
kundërshtim me nenin 46, 53 të 1igjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar. Ndaj sa më sipër parashtrojmë ankesën si më poshtë vijon:
Në nenin 63 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
parashikohet se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur
është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontrakton i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin".
Shoqëria “CURRI” Sh.p.k. legjitimohet të paraqesë ankesë në këtë procedurë prokurimi në
cilësinë e një subjekti i cili ka interes të drejtpërdrejtë në këtë procedurë prokurimi, operator
ekonomik pjesëmarrës i kualifikuar, interesi i ligjshëm i të cilit dëmtohet nga vendimi i KVO-së i
marrë në kundërshtim me ligjin.
Ankesa e shoqërisë tonë i paraqitet fillimisht autoritetit kontraktor në përputhje me nenin 63 pika
2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar në të cilën parashikohet
se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontra/dor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në jalë 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”.
Ankesa dorëzohet brenda afatit të parashikuar nga ligji.
III. MBI THEMELIN E ANKESËS
Bazuar në dyshime të arsyeshme si edhe fakte dhe prova dhe bazuar në informacionin publik
mendojmë se kualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group”
shpk & “Preka” shpk nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe si më sipër duhet të
skualifikohet pasi:
1.Inxhinierët dhe drejtuesit teknikë të shoqërive janë të dypunësuar dhe/ose disponojnë licencë
aktive për mbikëqyrje dhe kolaudim punimeve të zbatimit
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Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pjesë e dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se:
Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë drejtues teknikë te evidentuar ne
listpagesat per periudhen minimumi 6 muajt e fundit, e kerkuar dhe te shoqeruar me libreze pune,
cv, diplome, kontrate pune te vlefshme:
- Inxhinier Ndërtimi minimumi 2 (dy)
- Arkitekt minimumi 1 (nje)
- Inxhinier Hidroteknik minimumi 1 (një)
- Inxhinier Elektrik minimumi 2 (dy)
- Inxhinier Mekanik minimumi 1 (nje) ,
- Inxhiner Gjeodet minimumi 1 (nje) ,
Në nenin 75 të ligjit nr.10119 datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit” i ndryshuar,
parashikohet se: Brenda 10 ditëve nga data e marrjes së lejes së zhvillimit, zhvilluesi vendos në
kantier tabelën me të dhëna për lejen e dhënë dhe fillon punimet jo më parë se 30 ditë nga data e
marrjes së lejes. Për zhvillimet, për të cilat rregulloret e ndërtimit përcaktojnë pajisjen me leje
ndërtimi, afatet e mësipërme të kësaj pike llogariten nga data e marrjes së lejes së ndërtimit.
Duke qenë se shoqëria “Curri” shpk gëzon shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë në cilësinë e zhvilluesit të projekteve të ndryshme, kemi konstatuar se drejtuesit teknik
të cilët janë pjesë e licencës së anëtarit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk &
“Pepa Group” shpk & “Preka” shpk, “Junik” shpk, të deklaruar kryesisht në objekte janë
inxhinierët:
- z. Misir Tashkollari, inxhinier ndërtimi.
- z. Rudolf Konomi, inxhinier mekanik.
- z. Bardhok Rajtja inxhinier elektrik
- z. Thanas Naum, inxhinier mjedisi
- z. Ariol Jaku, inxhinier ndërtimi/strukturist
- z. Elvis Ndreka, inxhinier mjedisi.
Nga verifikimet e kryera dhe informacioni publik i disponuar për inxhinierët e mësipërm,
konstatojmë se drejtuesit teknik të shoqërisë “Junik” shpk disponojnë licencë në mbikëqyrje dhe
kolaudim punimesh si edhe janë ekspertë të pavarur në gjykatë dhe konkretisht:
Referuar regjistrit publikë të licencave të individëve që disponojnë licencë të vlefshme (i
aksesushem lehtesisht ne http://ns3036873.ip-149-202-208.eu/Ëebsites/ministria e energjise/ëpcontent/uploads/2017/10/INDIVIDE QE DISPONOJNE LICENCE TE_VLEFSHME PER
STUDIM E PROJEKTIM perditesim 26 SHTATOR_2017.pdf, në mbikëqyrje dhe kolaudimin e
punimeve të zbatimit të ndërtimit konstatojmë si më poshtë vijon:

5

-

z. Misir Tashkollari, inxhinier ndërtimi i kategorisë NCIU ( ndërtim civil-industrial-ura)
disponon licencë aktive në kolaudimin e punimeve me nr K.0841
z. Rudolf Konomi, inxhinier mekanik disponon licencë aktive në mbikëqyrje zbatimi
punimesh në ndërtim MZ.0542
z. Bardhok Rajtja inxhinier elektrik disponon licencë aktive në mbikëqyrje kolaudim me nr
E.0026/2
z. Thanas Naum, inxhinier mjedisi disponon licencë aktive në mbikëqyrje M.1043
z. Ariol Jaku, inxhinier ndërtimi/strukturist disponon licencë aktive në kolaudim K.1730
Elvis Ndreka, inxhinier mjedisi disponon licencë aktive në mbikëqyrje nr. M.1252

Sa më sipër, konstatuam vëmë re se të gjithë drejtuesit teknik të anëtartit të bashkimit të
Operatorëve ekonomikë “Junik” shpk disponojnë licencë aktive në mbikëqyrje kolaudim të
punimeve të zbatimit.
Ligjislacioni sektorial ne fushen e licencimit të shoqërive për punimet e zbatimit rregullohet nga
Vendimit nr.42 datë 16.01.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret
dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të
subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim” ku parashikohet se: “ 2. Papajtueshmëritë
me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të
jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë
nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të
disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit. ”
Sa më sipër, të gjithë drejtuesit teknik të shoqërisë Junik shpk të dekluar në këtë procedurë
prokurimi si drejtues teknik të punimeve në objekt disponojnë licenë për mbikëqyrje e kolaudim të
punimeve të zbatimit, duke rënë totalisht ndesh me parashikimet e Vendimit nr.42 datë 16.01.2008
të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhëniës së
licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë
veprimtari në ndërtim”.
Gjithashtu, bazuar në informacionin që ne disponojmë, inxhinierët e mësipërm janë të dy punësuar
në shoqëri të tjera ndërtimi, në administratë publike/sistem gjyqësor si edhe në shoqëri të tjera të
cilat ushtrojnë kryesisht aktivitetin në fushën e mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit.
Konkretisht, nga verifikimet e kryera, rezulton se inxhinieri i deklaruar drejtues teknik në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, rezulton njëkohësisht në listën e ekspertëve të Gjykatës së
Tiranës (lehtesisht e aksesueshme ne http://ëëë.gjykataeapelittiranë.al/skedarët/1481798923Individë%20që%disponojnë%20licenca%20mbikqyrje%20e%20kolaudim%20ne%20zbatim.pdf,
si ekspert në mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit.
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Sqarojmë se dypunësimi i inxhinierëve drejtues teknik të deklaruar nga anëtarët e bashkimit të
operatorëve ekonomikë sjell njëherazi pavlefshmërinë e licencës së shoqërisë pasi ndodhemi në
kushtet papajtueshmërisë së funksionit të drejtuesit teknik të shoqërisë referuar aktit nënligjor në
fuqi.
Gjithashtu, ngremë dyshime të bazuara se edhe anëtarët e tjerë të bashkimit të operatorëve
ekonomikë janë të dypunësuar dhe/ose disponojnë licencë në mbikëqyrje dhe kolaudim të
punimeve të zbatimit. Është detyrë e autoritetit tuaj kontraktor të kryejë verifikime në përputhje
me nenin 78 të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, të ndryshuar si edhe
Në lidhje me dypunësimin e inxhinierëve drejtues teknik të shoqërive dhe operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, tashmë Komisioni i Prokurimit Publik ka
konsoliduar praktikën e tij duke skualifikuar të gjithë ato operatorë ekonomikë që drejtuesit teknikë
janë të dy punësuar dhe/ose disponojnë licencë në mbikëqyrje dhe kolaudim të punimeve në
zbatimit dhe konkretisht: Te njejtin qendrim ka mbajtur edhe KPP ne vendimin KPP 118/2018 ku
është shprehur se:
III.1.10. Në interpretim të bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kohëzgjatja ditore
normale e punës është jo më pak se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë është 48 orë punë
nëjavë. Një person punon në një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet numri maksimal i
orëve shtesë. Në rastin konkret, rezulton se, palët me vullnetin e tyre të lirë kanë parashikuar në
kontratën e punës të lidhur mes tyre, se drejtuesi teknik është i punësuar në shoqërinë “Victoria
Invest” sh. p. k. me kohë të plotë dhe koha e punës do tëjetë 8 orë në ditë, ndërkohë që rezulton i
punësuar me kohë të plotë edhe në shoqërinë tjetër “Victoria Invest International” sh.p.k, çka bie
ndesh me legjislacionin në fuqi. Nga ana tjetër, KPP gjykon se përveçse në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi, edhe fizikisht është e pamundur që drejtuesi teknik i shoqërisë të kryejë me
kohë të plotë të dyja detyrat, si pranë njërës shoqëri ashtu edhe pranë tjetrës
Te njejtin qendrim ka mbajtur edhe KPP ne vendimin KPP 352/2017 ku është shprehur se:
Në kreun IV “Drejtuesi teknik dhe pa pajtueshmëria me këtë detyrë” të Vendimit nr. 42 datë
16.01.2008 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e
Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve
Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, i ndryshuar parashikohet se: “2. Papajtueshmëritë
me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të
jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë
nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të
disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit ”
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një ndër kushtet e papajtueshmërisë së
detyrës së drejtuesit teknik të shoqërisë edhe ajo e dypunësimit në çdo punëmarrje tjetër publike.
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Sa më sipër, për shkak të këtij ndalimi KPP gjykon se megjithëse drejtuesja teknike e shoqërisë
figuron në licencën e kësaj të jundit, për shkak se nga verifikimi i kryer ajo figuron e punësuar
edhe në një subjekt tjetër publik, kjo e fundit nuk mund të ushtrojë detyrat finksionale në cilësinë
e drejtueses teknike të shoqërisë “Rej” shpk si inxhiniere mjedisi e për pasojë shoqëria nuk
plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit mbi disponueshmërinë e një inxhinieri mjedisi e cila nuk
ka kufizime ligjore për kryerjen e punës së saj pjesë e licencës në cilësinë e drejtueses teknike.
Sa më sipër, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave (KSHA) duhet të skualifikojë bashkimin e
operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk duke marrë në
konsideratë bazën ligjore të sipërcituar mbështetur në praktikën e konsoliduar të organit më të
lartë të shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike bazuar në nenin 19/l të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar.
2. Anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Preka” shpk nuk plotëson kapacitetin ligjor pasi,
referuar dokumenteve të procedurës së prokurimit, objekti është ndërtim civil, ndërkohë që
shoqëria nuk disponon në objektin e veprimtarisë së saj pasqyruar në ekstraktin e regjistrit
tregëtar veprimtarinë e ndërtimit por vetëm të shitjes së materialeve elektrike.
Në nenin 46 pika 1 gërma “a” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik ” të
ndryshuar parashikohet 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”
Plotësimi i kapacitetit ligjor është momenti kyç në vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë.
Autoriteti juaj kontraktor nuk mund të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore duke u mjaftuar me
verifikimin e statusit aktiv në ekstraktim e regjistrit tregëtar, por njëkohësisht duhet të shqyrtojë
në themel kapacitetin ligjor.
Referuar regjistrit historik mbi të dhënat e shoqërisë “Preka” shpk rezulton se objekti i
veprimtarisë së shoqërisë është: “Punime elektrike te te gjitha llojeve instalime, projektime etj.
Tregetim imaterialeve elektrike, Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport i artikujve te
ndryshem industrial, ushqimore, konfeksione, makineri dhe pajisje, te pajisjeve elektro-shtepiake,
hidra-sanitare transport per vete dhe te trete. ”
Sa më sipër, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Preka” shpk nuk disponon fare në
objekt veprimtarie ndërtime civile sa më sipër ajo nuk përmbush kriteret ligjore.
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Kjo bie në kundërshtim edhe me nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ku parashikohet 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 akt marrëveshje".
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk
plotësojnë kapacitetin teknik në përputhje me % e bashkëpunimit pasi:
3.1. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik” të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar: “3.1. Përsa i përket
aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme
minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:
2.3. 1/a Punë të ngjashme, për 1 (një) objekt të vetem të së njëjtës natyrë në një vlerë prej jo me
pak se 50% e fondit limit të objektit që prokurohet 402,698,030 leke pa TVSH, të ekzekutuar gjatë
tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit;
ose
2.3. 1/b Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është të paktën një vlerë
prej sa dyiishi i vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet;
punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku,
është jo më pak se dyfishi i vleres se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri Viteve të fundit.
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka
përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë do të paraqisin kontratat e
ngjashme ne raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.
Ndërsa pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit të përkohshmëm në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.”
Në lidhje me përmbushjen e kriterit të mësipërm kemi dyshime të arsyeshme si edhe paraqesim
prova se anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk dhe “Preka” shpk
nuk përmbushin kapacitetin teknik dëshmi të kontratave të ngisahme.
Së pari: nisim me shoqërinë “Preka” shpk e cila referuar edhe objektit të veprimtarisë së saj nuk
disponon kontrata të ngjashme në përputhje me % e bashkëpunimit të marrë përsipër, pasi
kontratat e saj kryesisht janë furnizime mallrash elektrikë, të cilat nuk mund të konsiderohen të
ngjashme në ndërtime civile.
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Nga verifikimi që ne kemi kryer në Buletinin e Njoftimeve Publike të Agjencisë së Prokurimit
Publik duke nisur nga viti 2016 e në vijim, konstatojmë se të vetmet kontrata publike të lidhura
nga shoqëria “Preka” shpk janë ato të cilat janë kryer në bashkëpunim me shoqërinë “Junik”
shpk ku % më të madhe në kontratat e bashkëpunimit e ka shoqëria “Junik” shpk.
Konkretisht kontratat publike që ka dorëzuar si dëshmi të eksperiencës së ngjashme janë lidhur
mes shoqërisë “Junik” shpk & “Preka” shpk, ndaj edhe përmbushja e kapacitetit të shoqërisë
“Preka” shpk për kontratat e dorëzuara duhet të vlerësohet referuar përqindjes që ka marrë
shoqëria “Preka” shpk në kontratat e lidhura në cilësinë e anëtarit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë me shoqërinë “Junik” shpk në procedurat e tjera.
Konkretisht kontratat e shoqërisë “Preka” shpk janë:
1. Bashkia Shkodër Ndriçimi i rrugës Fermentim Ura e Bardhajve
JV PREKA JUNIK me vlerë kontrate 5,928,804 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari
“Preka” shpk disponon një përqindje të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
2. Bashkia Shkodër Investime ndriçimi rrugë dytësore, (faza e dytëJV PREKA JUNIK me
vlerë kontrate 3,262,263.00 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari “Preka” shpk disponon
një përqindje të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
3. Bashkia Shkodër Ndriçimi i rrugës Dr.Ali Spahija JV PREKA JUNIK me vlerë kontrate
1,980,143.00 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari “Preka” shpk disponon një përiqndje
të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
4. Bashkia Shkodër Ndriçim rruge dytësore JV PREKA JUNIK me vlerë kontrate
4,898,142.00 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari “Preka” shpk disponon një përqindje
të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
5. Bashkia Shkodër Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkisë Shkodër JV PREKA JUNIK me Vlerë kontrate 5,494,366.00 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari “Preka”
shpk disponon një përqindje të vogël.
6. Bashkia Shkodër Rikonstruksion ndriçimi rrugë dytësore JV PREKA “JUNIK me Vlerë
kontrate 4,689,144.00 ALL pa TVSH për të gjithë JV, anëtari “Preka” shpk disponon një
përqindje të vogël.
Sa me sipër, lehtësisht konstatohet se së pari natyra e punëve të ngjashme të dorëzuar nga anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk
mund të konsiderohet e ngjashme për nga natyra në përputhje me nenin 26 pika 6 gërma “a” të
Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave“Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” të ndryshuar sie dhe dokumenteve të tenderit.
Së dyti vlera në total e kontratave të ngjashme nuk eshte në përputhje me kriteret e veçanta të
kualifikimit si edhe nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar ku parashikohet se:
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“Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës
6, të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të
pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim".
Në lidhje me kontratat e shoqërisë “Pepa Group” shpk pasi kemi marrë në shqyrtim Buletinin e
Njoftimeve Publike duke nisur nga viti 2015 e në vijim konstatojmë se disponon vetëm 1 punë
publike e cila është kontrata për mirëmbajtje rrugësh lidhur me Bashkinë Fusharrëz e cila nuk
është një kontrate e ngjashme me referuar objektit të kontratës objekt prokurimi, madje dhe vlera
është shumë e vogël 4,996,685.00 lekë pa TVSH. Gjithashtu në faqen zyrtare të internetit të
shoqërisë “Pepa Group” shpk pepagroup.al konstatojmë se ka këto punime:
-

-

-

-

-

-

Nenkontraktor ne objektin: Rehabilitim dhe riveshje e rruges Fusha – Arrez – Repskontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Germim e transportim, hapje rruge dhe shesh karriere Picrrage Kruje, kontratë e cila nuk
është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Germim e transportim dheu ne Kashar te GSM KLIMAIRE sh.p.k kontratë e cila nuk është
e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Hidrocentrali ne Lum Zi, Fushe-Arrez, Puke kontratë e cila nuk është e ngjashme me
objektin e kontratës që po prokurohet. Në dijeninë tonë objekti ende nuk është kolauduar
dhe marrë në dorëzim.
Ndertim i rrjetit te shperndarjes se ujit te pishem dhe restaurimit te depove ekzistuese ne
Bashkine Fushe-Arrez kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
Nenkontraktor ne ndertimin e Palestres pranë shkolles “Sabah Sinani “ dhe “Migjeni“
Bashkia Puke kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
Nenkontraktor per ndertimin e pallateve te rruga Haxhi Dalliu. Nga verifikimi i kryer në
terren objekti ende nuk ka përfunduar sa më sipër nuk është kolauduar dhe marrë në
dorëzim.
Sipërmarrës në ndertimin e Fabrikes per perpunimin e kromit ne Surroi Kukes investitor
Vllaznimi Deda – Import – Export, kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e
kontratës qe po prokurohet. Në dijeninë tonë objekti ende nuk eshte kolauduar.
Transport inertesh dhe prodhim cakulli ne Corovodë investitor te Gener 2. kontratë e cila
nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Ndertim rruge 2 .8 km ne Corovode investitor te Gener 2. kontratë e cila nuk është e
ngjashme me objektin e kontratës qe po prokurohet.
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Sa më sipër, lehtësisht konstatohet se se pari natyra e punëve të ngjashme të dorëzuar nga anëtari
i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Pepa Group” shpk
nuk mund të konsiderohet e ngjashme për nga natyra në përputhje me nenin 26 pika 6 gërma “a”
të Vendimit nr.9l4 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” të ndryshuar sie dhe dokumenteve të tenderit.
Së dyti vlera në total e kontratave të ngjashme nuk eshte në përputhje me kriteret e veçanta të
kualifikimit si edhe nenit 74 pika 3 te Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar ku parashikohet se: "Kur oferta
paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a ”, të pikës 6, të nenit
26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes
në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim”.
Sa më sipër arsyetuar kemi dyshime të arsyeshme si edhe mbështetur në prova se dy anëtarët e
BOE “Pepa Group” shpk dhe “Preka” shpk nuk plotësojnë kapacitetin teknik në lidhje me
kontratat e ngjashme.
3.2. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik” parashikohet se:
“.3.7-Përvec inxhinierave te siperpermendur, në listëpagesë duhet të rezultojnë të punësuar
personeli teknik i domosdoshëm për kryerjen e punimeve si: 45 (dyzet e pese) punonjes te
certifikuar me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik, te leshurara nga Inspektoriati Shtetëror
Teknik dhe Industrial ose nga organe kompetent per certifikim, nga te cilet: Specialist Ndertimi 5
(pese), Karpentier 4 (kater), Hekurkthyes 3 (tre), Murator 4 (kater),Hidraulik 3 (tre), Elektricist 5
(pese), Punues Mermeri ose guri l (nje), Bojaxhi 5 (pese), Elektromekanik 4 (kater), Specialist
alumini 2 (dy), Manovrator 4 (kater), Montator 2 (dy), Punetori izolimi 1 (nje), Saldator 2 (dy),
Shtrues pllakash 1 (nje). Personeli manovratore, automakinist, dhe eskavatorist duhet te jene te
paisur me dëshmi e aftësisë profesionale ose leje manovrimit (të vlefshme) të lëshuar nga organet
shtetërore kompetente.
Bazuar në dyshime të arsyeshme duke njohur mirë konkurentet dhe kapacitetin e tyre teknik
mendojmë se kriteri i mësipërm plotesohet vetëm nga shoqëria “Junik“ shpk ndërkohë që anëtarët
e tjerë të bashkimit të Operatoreve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk
disponojnë staf të kualifikuar në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit dhe elementët konkretë
të marrë përsipër kjo referuar edhe nenit 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ku parashikohet 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 akt marrëveshje”.
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Në lidhje me disponueshmërinë e stafit teknik në përputhje me % e bashkëpunimit dhe elementëvë
konkretë të bashkëpunimit, të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik në
Vendimin KPP 823/2016 ku ndër të tjera është shprehur se:
KPP gjykon se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Asfalt" shpk në cilësinë e
kryesuesit të grupit me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
ka dëshmuar se ka një numër më të vogël manovratorësh të kontraktuar referuar se sa numri që
duhet të dëshmonte, referuar numrit total të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor dhe
përqindjes së bashkëpunimit të marrë përsipër, në respekt të nenit 74 pika 3 të 74 pika 3 të
Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik ” të ndryshuar. Akoma më tej nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, KPP konstaton se nga e anëtarit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Vildev CO
" shpk nuk është dorëzuar në asnjë rast asnjë dëshmi e vetme kualifikimi për manovratorë, ku
referuar elementëve konkretë të bashkëpunimit të marrë përispër, konstatohet se shfaqet e
nevojshme kryerja e punimeve me makineri për të cilat është kërkuar një herazi edhe dëshmi e
kualifikimit të drejtuesve të tyre (manovrator). Në nenin 74 pika 3 të Vendimit Nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se "3.
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”.
Sa më sipër KPP gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Al Asfalt" shpk & “Alb Korça
2002” shpk & “Vildev Co” shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit në drejtim të numrit
të punonjësve të kualifikuar (manovratorë).
Ne lidhje me dëshminë e fuqisë punëtore, në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
“Kapaciteti Teknik”, pjsë e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është
parashikuar se:
2.3.4. Me punësim mesatar i të paktën 215 personave, për periudhën Janar 2016 shkurt 2018 të
vërtetuar me; Vertetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku te specifikohet numri i punonjesve
per secilin muaj per periudhën Janar -Dhjetor 2016, Janar Dhjetor 2017 dhe Janar -Shkurt 2018.
Listepagesa e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi te Ardhurat
nga Punesimi (Formulari numer E-SlG 025/a.1) per periudhen e kerkuar me siper, te konfirmuara
nga Administrata Tatimore dhe te shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet
shoqërore dhe shendetesore.
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Bazuar në dyshime të arsyeshme duke marrë në konsideratë objektin e veprimtarisë së shoqërive
të mësipërme, referuar ekstraktit të regjistrit tregëtar, punëve të ngjashme me kontrata publike
dhe private referuar studimit tonë të tregut të kryer nga shoqëria “Curri” shpk si edhe
infomacionit publik në faqen zyrtare të internetit të shoqërisë “Pepa Group" shpk, kemi dyshime
të arsyeshme se shoqëritë e mësipërme nuk disponojnë kapacitetet teknik, dëshmi të fuqisë
punëtore në përputhje me % e bashkëpunimit të marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit mes
operatorëve ekonomikë.
Ritheksojmë se në nenin 74 pika 3 të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se "3. Secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të
LPP dhe ata 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 ”
Vetë Komisioni i Prokurimit Publik në vlerësimin e kapacitetit teknik në përmbushje të nenit 46
pika 1 gërma “ b” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik ” të ndryshuar. Mos
përmbushja e kapacitetit teknik në drejtim në disponueshmërisë së fuqisë punëtore çon në shkelje
të nenit 74 pika 3 të VKM 914/2014, ndaj Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave duhet të vlerësojë
me përpikëmëri përmbushjen e kapacitetit teknik të secilit prej anëtarëve të bashkimit të
Operatorëve ekonomikë.
3.4. Në shtojcën 12 të “Kritereve të Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik” të dokumenteve
të procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ndër të tjera ka kërkuar edhe
disponueshmërinë e mjeteve dhe paisjeve për kryerjen e punimeve.
Kemi dyshime të aryeshme se anëtari “Preka” shpk nuk disponon mjete dhe pajisje për kryerjen e
punimeve në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit dhe ne të zbatim të nenit 74 pika 3 të
Vendimit nr.9l4 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit pubik” të ndryshuar,
ndërsa anëtari tjetër “Pepa Group" shpk kemi dyshime të arsyeshme se ka dorëzuar deklarim të
rremë për qëllime kualifikimi siç parashikohet në nenin 13 të ligit nr.9643 datë 20.l 1.2006 “Per
prokurimit: publik" të ndryshuar, pasi mjetet dhe pajisjet e deklaruara si të disponueshme i ka të
angazhuara në kontratat ne vijimësi që ka si:
- Nenkontraktor ne objektin: Rehabilitim dhe riveshje e rruges Fusha – Arrez - Reps,
kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës qe po prokurohet.
- Germim e transportim, hapje rruge dhe shesh karriere Picrragë Krujë, kontratë e cila nuk
është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
- Germim e transportim dheu ne Kashar te GSM KLlMAlRE sh.p.k kontratë e cila nuk eshte
e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
- Hidrocentrali ne Lum Zi, Fushe-Arrez, Puke kontratë e cila nuk është e ngjashme me
objektin e kontratës që po prokurohet. Ne dijeninë tone objekti ende nuk është kolauduar
dhe marrë në dorëzim
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- Ndertim i rrjetit te shperndarjes se ujit te pishem dhe restaurimit te depove ekzistuese ne
Bashkine Fushe-Arrez kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
- Nenkontraktor ne ndertimin e Palestres pran shkolles “Sabah Sinani “ dhe “Migjeni “
Bashkia Puke, kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
- Nenkontraktor per ndertimin e pallateve te rruga Haxhi Dalliu. Nga verifikimi i kryer në
terren objekti ende nuk ka përfunduar sa më sipër nuk është kolauduar dhe marrë në
dorëzim
- Siper-marres ne ndertimin e Fabrikes per perpunimin e kromit ne Surroi Kukes Investitor
Vllaznimi Deda Import Export. kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës
që po prokurohet. Në dijeninë tonë objekti ende nuk është kolauduar.
- Transport Inertesh dhe prodhim cakulli ne Corovode investitor te Gener 2. kontratë e cila
nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
- Ndertim rruge 2.8 km ne Corovode investitor te Gener 2. kontratë e cila nuk është e
ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Sa më sipër KSHA duhet të rimarrë në shqyrtim kapacitetin teknik në drejtim të kontratave të
ngjashme dhe duhet të skualifikojë BOE “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk
3.5. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” “Kapaciteti teknik” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar dorëzimi i autorizimit të prodhuesit MAF ose DAF – Distributorit të
autorizuar, katalogët dhe certifikata CE për mallrat pjesë të preventivit. Në rastin konkret kemi
dyshime të arsyeshme se katalogët e dorëzuar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë
“Junik”shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe si
edhe mungon dokumentacioni i plotë i kërkuar nga ana e autoritetit kontrakton.
Gjithashtu secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë duhet të dëshmojë se
disponon MAF ose DAF në përputhje me elementët konkretë të bashkëpunimit të marrë përsipër.
Në nenin 74 pika 3 të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar parashikohet se “3. 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 ata
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në
punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
3.6. Gjithashtu kemi dyshime të arsyeshme se ka mospërputhje midis përqindjes së bashkëpunimit
të marrë përsipër referuar kontratës së bashkëpunimit dhe shumës së vlerave të elementëve
konkretë të marrë përsipër referuar preventivit.
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Kjo bie në kundërshtim me nenin 73 pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 te Keshillit te
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Në raste të ngjashme
KPP e ka quajtur shkelje dhe ka skualifikuar BOE, si në rastin e vendimit KPP 823/2016.
Sa më sipër kërkojmë:
1. Pranimin e ankesës
2. Pezullimin e Procedurës së prokurimit.
3. Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e bashkimit
të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” Shpk dhe
korrigjimin e vendimit duke e skualifikuar këtë bashkim operatorësh.
II.5. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 12.06.2018, autoriteti kontraktor me
shkresën nr.950 prot., datë 11.06.2018, i ka kthyer përgjigje, duke e refuzuar ankesën.
Konkretisht autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes argumenton si më poshtë vijon:
Në lidhje më pretendimet e Ankimuesit se anëtari i BOE të klasifikuar në vend të parë, nuk plotëson
kërkesat për kualifikim sipas pikës 7.3.3 të kritereve të veçanta për kualifikim, Grupi i Shqyrtimit
të Ankesës GSHA i gjen ato të pa mbështetura, të pa argumentuara dhe në mungesë të provave
dhe dokumenteve që justifikojnë pretendimet e ngritura, për këto arsye:
Se pari subjekti JUNIK sh.p.k, plotësoi me dokumentacion kërkesat e vecanta për kualifikim në
zbatim të KVK pika 2.3.3. Ky subjekt ka paraqitur licensën e zbatimit Nr.NZ 1814/12, datë
18.04.2018, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Komisioni i Posaçëm i
Dhënies të licensave për shoqëritë që ushtrojnë veprimtari ndërtimi. Ky dokument plotëson në
formë dhe përmbajtje kërkesat e Autoritetit Kontraktor, përfshirë edhe kushtet mbi Drejtuesve
Teknikë, që ky subjekt disponon .Licensa dhe dokumenetet për stafin drejtues teknik të JUNIK
sh.p.k janë në përmbushje të plotë të kërkesave të Autoritetit Kontraktor për kapacitetin teknik dhe
profesional të shoqërisë ndëtimore, vërtetuar me dokumentacionin ligjor si dhe diploma, CV,
Kontratat e punës etj të cilat janë administruar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Gjithashtu
JUNIK sh.p.k ka paraqitur deklaratën për disponueshmërinë dhe angazhimin e drejtuesve teknikë
në këtë vepër në përputhje me formë standarte në Dokumentat e Tenderit.
Së dyti, Grupi i Shqyrtimit të Ankesës vlerëson si të pambështetur argumentin e Ankimuesit se
drejtuesit teknikë të JUNIK sh.p.k ndodhen në kushtet e papajtueshmërisë me ushtrimin e kësaj
detyre pasi disponojnë licensën të vlefshme të mbikqyrjes dhe kolaudimit. Vlerësojmë se për këtë
cështje, Autoriteti Kontraktor/ Drejtoria e Përgjithshme e Policisë të Shtetit nuk ka të drejtë dhe
nuk asnjë kompetencë ligjore të verifikojë nëse licensat e mbikqyrjes dhe kolaudimit të drejtuesve
teknikë të JUNIK sh.p.k janë të papajtueshme me licensën e zbatimit të subjektit JUNIK sh.p.k pasi
kjo detyrë është detyrim i Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në cilësinë e organit shtetëror
përgjegjës për licensimin në fushën e ndërtimit.
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Referuar VKM nr.42, egzistojnë rregulla të qarta ku përcaktohet se në c’mënyre një subjekt
ndërtimor i cili aplikon për license zbatimi është i detyruar pranë organeve kompetente drejtuesit
teknikë që disponojnë licensë mbikqyrje/kolaudimi dhe se këto licensa pezullohen deri në
përfundimin e detyrës së drejtuesit teknik pranë shoqërisë të ndërtimit. Kjo procedurë shpallet apo
verifikohet vetëm nga organi kompetent që e lëshon licensën i Cili disponon të gjithë kompetencën
dhe dokumentacionin për të vlerësuar zbatimin e kushteve të përcaktuara në legjislacion. Në këtë
kontekst Policia e Shtetit nuk ka asnjë shkak ligjor apo indicie që të vërë në dyshim ligjshmërinë e
dokumenteve të licensimit të subjektit Junik shpk. Vendimet e KPP të cituara nga ankimuesi janë
interpretime të vlefshme të zbatimit të ligjit për raste konkrete por nuk kanë asnjë vlerë në
shyqrtimin e ankesës për Policinë e Shtetit për faktin se subjekti ankimues nuk paraqiti anjsë provë
apo dokument, që të vertetoje ndonjë rrethanë të ngjashme më rastet e gjykuara nga KPP.
Për sa më sipër, Grupi i Shqyrtimit të Ankesa vlerëson se pretendimi i paraqitur nuk qëndron.
Cështja 2.
Arsyetimi i Grupit të Shqyrtimit të Ankesës,
Në lidhje më pretendimet e Ankimuesit se anëtari i PREKA sh.p.k, nuk disponon në objektin e QKB
veprimtarinë e ndërtimi por vetëm të shitjes të materialeve të elektrike, GSHA vlerëson se këto
pretendime nuk qëndrojnë:
Referuar dokumenteve të paraqitura ky subjekt disponon:
1.Ekstrakt i Regjistrit Tregtar ku përcaktohet se subjekti PREKA sh.p.k, ka të drejtë të kryejë
punime elektrike, instalime dhe projekte të të gjitha llojeve.
2.Licensë të vlefshme për punime ndërtimore elektrike me Nr.4634/1 datë 17.10.2011, lëshuar nga
Ministria e Punëve Publike,
Bazuar në këto fakte, Grupi i Shqyrtimit të Ankesës vlerëson se kjo cështje e ankimit nuk qëndron.
Cështja 3
Në lidhje me pretendimet e ANKIMUESIT për vërtetimin e kapaciteve teknike të antarëve të
Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë PREKA sh.p.k dhe PEPA sh.p.k.
GSHA konstaton se ANKIMUESI mbështet pretendimin e vet nisur nga supozime mbi të dhëna
publike në sistemin e prokurimeve elektronike dhe në mënyrë të gabuar i interpreton ato, në një
kohë që nuk disponon të dhënat mbi kushtet e marrëveshjes të bashkëpunimit të BOE të klasifikuar
në vend të parë, JUNIK +PREKA+PEPA.
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Kjo mënyrë e paraqitjes së ankimit përbën shkelje të rregullave të prokurimit pasi kërkon të marrë
atributet e vlerësimit të strukturave të Autoritetit Kontraktor, një të drejtë që ligji ja ka dhënë
Komisioneve të Prokurimit. Nisur nga fakti se të gjitha pretendimet lidhen me plotësimin e
kërkesave të vecanta për kapacitetin teknik në raport me pjesëmarrjen në marrvëshjen e
bashkëpunimit, duke respektuar parimin e transparencën GSHA i trajton në një pikë të vetme dhe
shteruese si vijon:
Subjektet e BOE, JUNIK dhe PREKA dhe PEPA, janë paraqitur në formën e bashkimit të
operatorëve ekonomike, sipas Kontratës së Bashkëpunimit datë.30.04.2018, dhe kanë ndarë
përgjegjësitë dhe punët që do të kryejnë si më poshtë viojn:
-JUNIK sh.p.k do të kryejë 98% të punimeve të kërkuara
-PREKA sh.p.k do të kryejë 1% të punimeve të kërkuara
-PEPA sh.p.k do të kryejë 1% të punimeve të kërkuara.
Në zbatim të nenit 74 pika 1 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” në akt-marrëveshje përcaktohet puna konkrete që do të kryejë seicili nga
anëtarët e bashkimit ku PREKA sh.p.k ka marrë përsipër të kryejë punime elektrike, kabinë
elektrike, etj në vlerë prej 3,208, 000 lekë pa TVSH, ndersa PEPA sh p.k ka marrë përsipër të
kryejë 3,207,944 lekë pa TVSH. Sqarojmë se vlera konkrete e punimeve dhe % e deklaruar në aktmarrëveshje përputhen dhe janë llogaritur saktë nga bashkimi.
Në Nenin 74 pika 2 të VKM nr.9l4, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” përcaktohet se: Secili prej anetarëve të ketij bashkimi duhet të pëmbushë kërkesat ligjore,
të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentat 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 furnizimi të përcaktuara në akt
marrëveshje.
Mbështetur në këto dispozita nënligjore , Komsioni i Vlerësimit të Ofertave ka përllogaritur vlerën
e punëve ku në lidhje me vërtetimin e eksperiencave të ngjashme PREKA sh.p.k dhe PEPA shpk
ka paraqitur eksperienca të ngjashme të mjaftueshme për plotësimin e pikës 2.3.3 për eksperiencat
e ngashme në raport me vlerën, përqindjen dhe llojin e punimeve që kanë marrë përsipër e
deklaruar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me subjektin kryesues të BOE, JUNIK sh.p.k.
Konkretisht këto subjekte kanë paraqitur këto punë të ngjashme në përputhje me % e deklaruar në
marrëveshjen e bashkëpunimit. Komisioni konstatoi se punimet objekt i kontratave të paraqitura
plotësojnë kushtin për eksperiencë të ngashme në raport me punimet që ka marrë përsipër në
bashkimin e operatorëve.
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Për të gjitha çështjet e trajtuara mbi plotësimin e kapacitetit teknik, Komsioni i Shqyrtimit të
Ankesave, konstatoi se të dy subjektet pjesemarrese ne Bashkim "Preka” dhe ”Pepa” shpk të cilët
kanë nga 1% në kontratën e bashkëpunimit dhe 98% i ka kompania Junik shpk., plotësojnë të gjithë
kapacitetet teknike ku përfshihen kontrata të ngjashme, eksperienca të mëparshme, numri i
punëtorëve, stafi teknik i kualifikuar në përputhje me punimet e deklaruara në akt marrëveshje, si
dhe në përputhje me parashikimet e nenit 74 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, ”Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
KONKLUZION
Në përfundim të analizës dhe shqyrtimit një për një të çështjeve të ngritura nga subjekti ankimues,
Curri sh.p.k, duke konstatuar se ligji i prokurimit dhe rregullat e prokurimit publik, nuk
parashikojnë që të zhvillohet një ankesë administrative mbi bazën e dyshimit apo pa disponuar
asnjë dokumenta apo provë konkrete, si dhe në zbatim të nenit 78, pika , pika 6 të VKM nr.914,
datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik ” i ndryshuar:
Vendosa :
1. Të refuzoj ankesën e paraqitur nga subjekti ankimues Curri shpk si të pambështetur në
prova, akte dhe referenca ligjore.
2. Lënien në fuqi të Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave për këtë procedurë, për
klasifikimin në vend të parë të Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë me përfaqësues ligjor
JUNIK sh.p.k.
II.6. Në datën 18.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur pretendimet si më poshtë vijon:
[…]
Në dalën 28.05.208 jemi njoftuar me anë të Sistemit të Prokurimeve Elektronike në lidhje me
vlerësimin e kryer nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave mbi renditjen […]
Duke qenë se jemi një ndër shoqëritë më të mëdha në Republikën e Shqipërisë, klasifikuar si
tatimpagues të mëdhenj, shoqëri lider në fushën e ndërtimeve civile me një shtrirje territorial të
projekteve tona përgjatë gjithë territorit të vendit, kontraktor të subjekteve juridikë publikë dhe
privatë, duke patur njohur të plota mbi tregun, partnerët dhe konkurentët tanë, duke marrë në
konsideratë kompleksitetin e këtij projekti, dokumentet e procedurës së prokurimit, si edhe për
shkak të njohurive tashmë 25 vjeçare që gëzojmë në treg duke njohur kapacitetin teknik të të gjithë
anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, ngrejmë dyshime të bazuara se bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” & “Preka" shpk janë kualifikuar në
kundërshtim me nenin 46,53 të ligjit nr.9643 datë 20.l 1.2006 “Për prokurimin publik” të
ndryshuar.
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Sa më sipër, në datën 04.6.2018 kemi dorëzur pranë autoritetit kontraktor në përmbushje të nenit
63 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, ankesë në të
cilën kemi parashtruar fakte dhe prova se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” shpk &
“Pepa Group” & “Preka” shpk nuk përmbushin kriteret e veçanta të kualifikimit.
Me anë të shkresës nr.920/2 protokolli datë 11.06.2016 (për të cilën kemi marrë dijeni në datë
12.06.2016) jemi informuar se autoriteti kontraktor nuk ka pranuar ankesën tonë.
Gjithashtu, referuar shkresës së sipërcituar, konstatojmë se autoriteti kontraktor ka trajtuar
pjesërisht ankesën, duke analizuar vetëm 3 pretendime të shoqërisë tonë dhe duke mos trajtuar në
mënyrë të plotë mbi pretendimet e tjera të ngritura nga ana jonë. Sa më sipër, kemi bindjen e plotë
se edhe pretendimet e tjera të pa trajtuara nga ana e autoritetit kontraktor qëndrojnë dhe se
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” & “Preka” shpk nuk
përmbushin kriteret e veçanta të kualifikimit të DST.
Bazuar në nenin 63 pika 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ të ndryshuar
ku parashikohet se Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqese nje ankesë me
shkrim në Komisionin e Prokurimit Pubitk brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punes pas
perfundimit te afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni ose, ne rast se ankesa nuk pranohet
nga autoriteti kontrakton qe nga dita kur ankuesi eshte njoftuar nga autoriteti kontraktor. Nje
kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.
Ndaj sa me siper parashtrojmë ankesën si më poshte vijon:
II. LEGJITIMIMI
Në nenin 63 pika 1 te ligjit nr.9643 datë 20.l1.2006 “Për prokurimin publik“ të ndryshuar
parashikohet se: […]
Shoqëria “Curri" shpk legjitimohet të paraqesë ankese ne këtë procedure prokurimi në cilësinë e
një subjekti i cili ka interesa të drejtpërdrejta në këtë procedure prokurimi, operator ekonomik
pjesëmarrës i kualifikuar, interesi i ligjshëm i të cilit dëmtohet nga vendimi i KVO-së i marre në
kundërshtim me ligjin.
Ankesa e shoqërisë tonë i eshte paraqitur fillimisht autoritetit kontraktor në përputhje me nenin
63 pika 2 të ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik“ të ndryshuar në të cilën
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 te ishte vënë në dijeni per shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji."
Bazuar në nenin 63 pika 6 të ligjit nr.9643 datë 20.l 1.2006 “Për prokurimin publik" të ndryshuar,
paraqesim ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Ankesa dorëzohet brenda afatit të parashikuar nga ligji.
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III. MBI THEMELIN E ANKESËS
1. Bazuar në dyshime të arsyeshme si edhe fakte dhe prova dhe bazuar në informacionin publik
mendojmë se kualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë " Junik" shpk & "Pepa Group" shpk
& "Preka" shpk nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe si më sipër duhet të
skualifikohet pasi:
1.1. Inxhinierët dhe drejtuesit teknikë të shoqërive janë të dypunësuar dhe/ose disponojnë licencë
aktive për mbikëqyrje dhe kolaudim punimeve të zbatimit
1.2. Ne shtojcën l2 ”Kriteret e Veçanta të Kualifikimit", "Kapaciteti teknik, pjesë e dokumenteve
të procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se: Për efekt të kryerjes së Punimeve në
tërësi. ofertuesi duhet të ketë drejtues teknikë te evidentuar ne listpagesat per periudhen minimumi
6 muajt e fundit, e kerkuar dhe te shoqeruar me libreze pune, CV, diplomë, kontratë pune te
vlefshme:
-

Inxhinier Ndërtimi minimumi 2 (dy)
Arkitekt minimumi 1 (nje)
Inxhinier Hidroteknik minimumi 1 (një)
Inxhinier Elektrik minimumi 2 (dy)
Inxhinier Mekanik minimumi 1 (një)
Inxhiner Gjeodet minimumi 1 (një)

1.3. Në nenin 75 të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit" i ndryshuar,
parashikohet se: “Brenda 10 ditëve nga data e marrjes së lejes së zhvillimit, zhvilluesi vendos në
kantier tabelën me të dhëna për lejen e dhënë dhe fillon punimet jo më parë se 30 ditë nga data e
marrjes së lejes. Për zhvillimet, për të cilat rregulloret e ndërtimit përcaktojnë pajisjen me leje
ndërtimi, afatet e mësipërme të kësaj pike llogariten nga data e marrjes së lejes së ndërtimit. ”
l.4. Duke qenë se shoqëria "Curri" shpk gëzon shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë në cilësinë e zhvilluesit të projekteve të ndryshme, kemi konstatuar se drejtuesi/t teknik
të cilët janë pjesë e licencës së anëtarit të bashkimit të Operatorëve ekonomikë " Junik" shpk &
"Pepa Group" shpk & "Preka" shpk, "Junik" shpk, të deklaruar kryesisht në objekte janë
inxhinierët:
z. Misir Tashkollari, inxhinier ndërtimi.
z. Rudolf Konomi, inxhinier mekanik.
z. Bardhok Rajtja inxhinier elektrik
z. Thanas Naum, inxhinier mjedisi
z. Ariol Jaku, inxhinier ndërtimi/strukturist
z. Elvis Ndreka, inxhinier mjedisi
z. Saimir Hila, gjeodet
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l.5. Në nenin 17 pika 3 të Vendimit nr.l84 datë 17.3.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” të ndryshuar paraohikohet se
“Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi
kërkon të shqyrtohen nga Komisioni”. Sa më sipër provat e vëna në dispozicion pranë autoritetit
kontraktor, të cilat nuk u morën në konsideratë i paraqesim edhe para Komisionit të Prokurimit
Publik.
1.6. Nga verifikimet e kryera dhe informacioni publik i disponuar për inxhinierët e mësipërm,
konstatojmë se drejtuesit teknik të shoqërisë ”Junik“ shpk disponojnë licencë në mbikëqyrje dhe
kolaudim punimesh si edhe janë ekspertë të pavarur në gjykatë dhe konkretisht:
1.7. Referuar regjistrit publik të licencave të individëve që disponojnë licencë të vlefshme në
mbikëqyrje dhe kulaudimin e punimeve të zbatimit të ndërtimit i aksesueshëm edhe në linkun
bashkëngjitur, kopje të së cilës; po ju vëmë edhe në dispozicion (http://ns30368733.ip-149-202208.eu/ëebsites/ministria_e_energjise/ëpcontent/uploads/2017/10/INDIVIDE_QE_DISPONOJNE_LICENCE_TE_VLEFSHME_PER_ST
UDIM_E_PROJEKTIM_perditesim_26_SHTATOR_2017.pdf) konstatojmë si më poshtë vijon:
z. Misir Tashkollari, inxhinier ndërtimi i kategorisë NCIU ( ndërtim-civil-industrial-ura) disponon
licencë aktive në kolaudimin e punimeve me nr K0841
z. Rudolf Konomi, inxhinier mekanik disponon licencë aktive në mbikëqyrje zbatimi punimesh në
ndërtim MZ.0542
z. Bardhok Rajtja inxhinier elektrik disponon licencë aktive në mbikëqyrje kolaudim me nr
E.0026/2
z. Thanas Naum, inxhinier mjedisi disponon licencë aktive në mbikëqyrje M.1043
z. Ariol Jaku, inxhinier ndërtimi/strukturist disponon licencë aktive në kolaudim K.1730
z. Elvis Ndreka, inxhinier mjedisi disponon licencë aktise në mbikëqyrje nr. M. 1252
1.8. Sa më sipër, konstatuam, vëmë re se të gjithë drejtuesit teknik të anëtarit të bashkimit të
operatorëve ekonomike ”Junik” shpk disponojnë licencë aktive në mbikëqyrje kolaudim të
punimeve të zbatimit.
1.9. Legjislacioni sectorial në fushën e licencimit të shoqërive për punimet e zbatimit rregullohet
nga Vendimit nr.42 datë l6.0l.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores per
kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit
të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim" ku parashikohet se:
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"2. Papajtueshmerite me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të
shoqërise nuk mund te jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike.
Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo me shumë shoqëri
ndërtimi dhe ndalohet te disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit "
l.10. Gjithshtu ne Kreun IV pika 2 të Vendimit nr.42 date 16.01.2008 te Këshillit të Ministrave
"Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim"
parashikohet se: "Kur personat që pranojnë të kryejnë detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë për
zbatim disponojnë licence profesionale mbikëqyrjeje e kolandim punimesh zbatimi, ata kanë
detyrimin për evidentimin e këtij fakti në dokumentacionin e paraqitur për aplikim, si dhe
dorëzimin e kopjes origjinale të këtyre licencave pranë arkivës së sektorit përgegjës për
licencimin, përpara ose në çastin kur shoqëria në fjalë merr licencën. Licencat profesionale për
mbikëqyrje e kolaudim punimesh zbatimi i kthehet personit sapo ai shkëput marrëdhëniet si
drejtues teknik me shoqërinë".
1.11. Sa më sipër, të gjithë drejtuesit teknik të shoqërisë Junik shpk të deklaruar në këtë procedurë
prokurimi si drejtues teknik të punimeve në objekt disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim
të punimeve të zbatimit, duke rënë totalisht ndesh me parashikimet e Vendimit nr.42 datë
16.01.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e
dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që
ushtrojnë veprimtari në ndërtim".
1.12. Referuar shkresës nr.920/2 protokolli datë 11.06.2016, trajtimit të ankesës nga ana e
autoritetit kontraktor, konstatojmë se autoriteti kontraktor ndër të tjera ka argumentuar se
“Autoriteti kontraktor nuk ka të drejtë dhe nuk ka asnjë kompetencë ligore që të verifikojë nëse
licencat e mbikëqyrjes dhe të kolaudimit të drejtuesve teknike të shoqërisë "Junik” shpk janë të pa
pajtueshme me licencën e zbatimit të shoqërisë "Junik" shpk pasi kjo është detyrim i Ministrisë së
Infrastrukturës dhe te Energjisë. Vendime të KPP janë intepretime të zbatimit të ligjit për raste
konkrete, por nuk kanë asnjë vlerë për shqyrtimin e ankesës për Policinë e Shtetit për faktin se
subjekti ankimues nuk ka paraqitur asnjë provë apo dokument që të vërtetojë ndonjë rrethanë të
ngashme me vendimarrjen e KPP ".
1.13. Gjithashtu, bazuar në informacionin që ne disponojmë, inxhinierët e mësipërm janë të dy
punesuar ne shoqëri te tjera ndërtimi. ne administrate publike/sistem gjyqesor si edhe në shoqëri
te tjera te cilet ushtrojne kryesisht aktivitetin ne fushën e mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve
të zbatimit.
1.14. Konkretisht, nga verifikimet e kryera rezulton se inxhinieri i deklaruar drejtues teknik në
proceduren e prokurimit objekt ankimi, rezulton njëkohësisht në listën e ekspertëve të Gjykatës së
Apelit Tiranë (lehtësisht e aksesueshme ne:
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http://ëëë.gjykataeapelittiranë.al/skedarët/1481798923Individë%20që%disponojnë%20licenca%20mbikqyrje%20e%20kolaudim%20ne%20zbatim.pdf,
si ekspert në mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit.
1.15. Sqarojmë se dypunësimi i inxhinierëve drejtues teknik të deklaruar nga anëtarët e bashkimit
të operatoreve ekonomike sjell njëherazi pavlefshmërinë e licencës së shoqërisë pasi ndodhemi në
kushtet e papajtueshmërise se funksionit të drejtuesit teknik të shoqërisë referuar aktit nënligjor
ne fuqi.
1.16. Në lidhje me pretendimet e mësipërme sqarojme se se pari autoriteti kontraktor është
përgjegjës ne prokurimin e fondeve publike dhe si e tillë dorëzimi i nje licence e cila është në
kundërshtim me VKM 42/2008 do te sillte njëherazi cenimin e interesit publik dhe rrezikun e
dështimit të kontratës pasi subjekti Junik shpk ne cilesine e anëtarit të BOE që disponon 98% të
kontratës nuk mund të zbatojë punimet me nje licence të pavlefshme dhe e cila do të pezullohet
nga Ministria përgjegjëse.
1.17. Në nenin 82 pika 1 dhe 2 te ligjit nr.44/20l5 “Kodi i Proceudrave Administrative i RSh”
parashikohet se "I. Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion
procedurën, barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i
organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj. 2. Në rastet kur
pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të
cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të
provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë
në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj. ” Në rastin konkret ne si shoqëri ankimuese
që kemi barrën e provës kemi paraqitur prova dhe indicie dhe kemi konstatuar se vendimarrje e
KVO-së është diskriminuese ndaj në këtë rast është detyrim i organit publik të vërtetojë të
kundërtën ku barra e provës i kthehet organit administrativ. Në rastin në fjalë ne kemi sellë prova
dhe fakte të cilat po i vëmë në dispozicion bashkëngjitur kësaj ankese edhe pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
1.18. Në lidhje me pretendimin e autoritetit kontraktor se vendimarrjet e KPP nuk kanë asnjë
interes në çështjen në fjalë, sqarojmë se në nenin 101 gërma “d” të ligjit 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", parashikohet se: “organi nxjerr një akt
administrativ në vijim të praktikës së ndjekur për zgjidhjen e çështjeve objektivisht të njëjta".
1.19. Sa më siper në rastin konkret, në lidhje me konstatimin e papajtueshmërisë së funksionit të
drejtuesve teknike të shoqërisë “Junik” shpk ndodhemi në raste identike (referuar rrethanave por
jo palëve) me vendimarrjen e Komisionit të Prokurimit Publik KPP 352/2017 ku është shprehur
se: "Në kreun IV "Drejtuesi teknik dhe pa pajtueshmëria me këtë detyrë " të Vendimit nr.42 datë
16. 01.2008 të Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e
Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve Juridike
që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi", i ndryshuar parashikohet se:
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"2. Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të
shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike.
Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri
ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit"
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një ndër kushtet e papajtueshmërisë së
detyrës së drejtuesit teknik të shoqërisë edhe ajo e dypunësimit në në çdo punëmarrje tjetër publike.
Sa më sipër, për shkak të këtij ndalimi, KPP gjykon se megjithëse drejtuesja teknike e shoqërisë
figuron në licencën e kësaj të fundit, për shkak se nga verifikimi i kryer ajo figuron e punësuar
edhe në një subjekt tjetër publik, kjo e fundit nuk mund të ushtrojë detyrat funksionale në cilësinë
e drejtueses teknike të shoqërisë "Rej" shpk si inxhiniere mjedisi e për pasojë shoqëria nuk
plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit mbi disponueshmërinë e një inxhinieri mjedisi e cila nuk
ka kufizime ligjore për kryerjen e punës së saj pjesë e licencës në cilësinë e drejtueses teknike. "
1.20. Gjithashtu referuar ankesës së dorëzuar pranë autoritetit kontraktor kemi ngritur
prerendime se të gjithë inxhinierët/drejtuesit teknikë janë të dy punësuar. Referuar
dokumentacionit publik konstatojmë se z. M.T është i dy punësuar si ekspert pranë Gjykatës së
Tiranës, ndërsa inxhinier Saimir Hila, është i dypunësuar në shoqërinë “Grebis” shpk, me nr
NUIS K61620007I ku rezulton se Saimir Hila është administrator me kohë të plotë (bashkëngjitur
ekstrakti i regjistrit tregëtar)
1.21. Në lidhje me dypunësimin e inxhinierëve drejtues teknik të shoqërive dhe operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, tashmë Komisioni i Prokurimit Publik
ka konsoliduar praktikën e tij duke skualifikuar të gjithë ato operatorë ekonomikë që drejtuesit
teknikë janë të dy punësuar dhe/ose disponojnë licencë në mbikëqyrje dhe kolaudim të punimeve
në zbatimit dhe konkretisht: Te njejtin qendrim ka mbajtur edhe KPP ne vendimin KPP 118/2018
ku është shprehur se: III. 1.10. Në interpretim të bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se
kohëzgjatja ditore normale e punës është jo më pak se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë
është 48 orë punë në javë. Një person punon në një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet
numri maksimal i orëve shtesë. Në rastin konkret, rezulton se palet me vullnetin e tyre te lire kanë
parashikuar në kontraten e punës të lidhur mes tyre se drejtuesi teknik është i punesuar në
shoqërinë "Victoria lnvest" shpk. me kohë të plotë dhe koha e punës do te jete 8 ore ne dite,
nderkohe që rezulton i punësuar me kohë të plotë edhe ne shoqerine tjeter ”Victoria Invest
International " sh.p.k, çka bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Nga ana tjetër KPP gjykon se
përveçse në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, edhe fizikisht është e pamundur që drejtuesi
teknik i shoqërisë të kryeje me kohë të plotë të dyja detyrat, si pronë njërës shoqëri ashtu edhe
pranë tjetrës".
1.22. Gjithashtu ngreme dyshime te bazuara se edhe anëtarët e tjerë të bashkimit të operatorëve
ekonomike janë të dypunësuar dhe/ose disponojnë licence ne mbikëqyrje dhe kolaudim të
punimeve të zbatimit, ndaj kërkojmë kryerjen e verifikimeve përaktëse.
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Sa më sipër, KPP duhet te skualilikojë bashkimin e operatoreve ekonomike ”Junik" shpk & "Pepa
Group" shpk & “Preka" shpk.
2. Anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Preka” shpk nuk plotëson kapacitetin ligjor pasi,
referuar dokumenteve të procedurës së prokurimit, objekti është ndërtim civil, ndërkohë që
shoqëria nuk disponon në objektin e veprimtarisë së saj pasqyruar në ekstraktin e regjistrit
tregëtar veprimtarinë e ndërtimit por vetëm të shitjes së materialeve elektrike.
2.1. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik" të
ndryshuar parashikohet 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 ata 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;"
2.2. Plotësimi i kapacitetit ligjor është momenti kyç në vlerësimin e ofertave të Operatorëve
ekonomikë. Autoriteti juaj kontraktor nuk mund të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore duke u
mjahuar me verifikimin e statusit aktiv në ekstraktin e regjistrit tregëtar, por njëkohësisht duhet të
shqyrtojë në themel kapacitetin ligjor.
2.3. Referuar regjistrit historik mbi të dhënat e shoqërisë “Preka” shpk rezulton se objekti i
veprimtarisë së shoqërisë është: “Punime elektrike te te gjitha llojeve instalime, projektime etj.
Tregetim i materialeve elektrike. Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport, i artikujve te
ndryshem industrial, ushqimore, konfeksione makineri dhe pajisje, te pajisjeve elektro-shtepiake,
hidra-sanitare transport per vete dhe te trete. ”
2.4. Referuar shkreses nr. 920/2 protokolli datë 11.06.2016, trajtimit te ankeses nga ana e
auorititetit kontraktor, konstatojmë se autoriteti kontraktor ndër të tjera ka argumentuar se
shoqëria “Preka” shpk disponon licence per punimet ndërtimore elektrike Nr. 4634/1 lëshuar nga
Ministrin e Punëve Publike ".
Ne lidhje me pretendimet e mësipërme sqarojme se:
2.5. Ne nenin 1 te Vendimit nr.42 date l6.0l.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e
rregullores për kriteret dhe procedurat e dhëniës së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit
dhe disiplinimit te subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim" parashikohet se “
Qëllimi i kesaj rregulloreje eshte percaktimi i organit pergjegjes, procedurave, kritereve per
licencimin professional për subjektet juridike që kryejnë veprimtari zbatuese ndertimi,
kategorizimi i punimeve për këto subjekte, klasifikimi i tyre si dhe percaktimi i të drejtave e
përgjegjësive që ka subjekti i pajisur me licencë.
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Licencimi sipas kësaj rregulloreje është i detyrueshëm për çdo subject juridik ose fizik vendas ose
të huaj, që ushtron veprimtari ndërtimore zbatuese në Republikën e Shqipërisë pavarësisht formës
së organizimit të tij.
2.6. Referuar numrit të mësipërm të Licencës Nr.4634/1 konstatohet se licenca nuk është për
zbatimin e punimeve pasi në të kundërt do të kishte emërtimin NZ dhe së dyti licenca e mësipërme
i përket individid dhe është lëshuar nga Ministria e Punëve Publike, ndërkohë që ministria
përgjegjese është Ministria e lnfrastrukturës dhe Energjisë. Sa më sipër konstatojmë se shoqëria
“Preka” shpk disponon licencë individi dhe jo shoqërie dhe nuk mund të kryejë punime në objekt
qoftë edhe me l % të saj. Pasi nuk është licencuar në përputhje me VKM 42/2008.
Referuar ekstraktit të regjistrit tregtar të shoqërisë “Preka“ shpk anëtar i bashkimit të operatorëve
ekonomikë, konstatohet se kjo e fundit nuk ka fare në objekt veprimtarie objektin e procedurës së
prokurimit, pra të kryejë qofte edhe instalime elektrike në ndërtime civile. Ndërkohë që APP
referuar Udhëzimit nr.l datë 30.05.2018 edhe për blerjet e vogla detyron autoritetet kontraktore
të konstatohet fillimisht në QKB fusha e veprimtarisë së operatorit ekonomik pjesëmarrës
ndërkohë që në rastin e një procedure me një vlerë të tillë dhe të konsiderueshme si edhe komplekse
nuk është kryer fare verifikimi nga KVO dhe KSHA. Referuar Udhëzimit 11 parashikohet se
“Anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël pas hapjes së ofertave në orën dhe datën e
caktuar, sipas shpjegimeve të dhëna në manualin teknik, fillimisht do të veri/ikojnë fushën e
veprimtarisë së të gjithë ofertuesve pjesëmarrës në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare te
Biznesit. Nëse pas verifikimeve rezulton se, ndonjë nga operatorët ekonomik nuk ka si objekt të
veprimtarisë së tyre objektin e prokurimit, oferta e tyre do të refuzohet automatikisht nga komisioni
i prokurimit me vlerë të vogël dhe nuk do të përfshihet në klasifikimin e ofertave. ”
2.8. Sa më sipër, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Preka” shpk nuk disponon fare
në objekt veprimtarie ndërtime civile sa më sipër ajo nuk përmbush kriteret ligjore. '
2.9. Kjo bie në kundërshtim edhe me nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ku parashikohet 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 akt marrëveshje "
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk
plotësojnë kapacitetin teknik në përputhje me % e bashkëpunimit pasi:
3.1. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” “Kapaciteti teknik" nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
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2.3.10. Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se produktet e ofruara do te jene konform
standarteve me te mira sipas preventivit dhe specifikimeve teknike, dhe kete duhet ta vertetoje ne
baze te dokumentacionit si Autorizimin e prodhuesit/distributorit, Certifikatat ISO ose Certifikatat
e Konformitetit CE si dhe kataloget (skedat teknike) per pajisjet si me poshte vijon:
i.




ii.




iii.





iv.




v.




Per zerin e preventivit:
-Panel Rack 36 U i kompletuar
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-UPS 30 KVA aut. 5' ngarkese e plote, 12' ne 70% ngarkese.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Gjenerator silencioz 250 KVA.
-Gjenerator silencioz 80 KVA.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Transformator me vaj 20-0,4, 630 KVA.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Sëitch POE 16 porta
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
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vi.

Per zerin e preventivit:
-Kamera te jashtme, IP sipas specifikimeve.
-Kamera te brendshme, IP sipas specifikimeve.





vii.





viii.





ix.




x.




Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.

Per zerin e preventivit:
-Central MNZ 4 loop - 16 loop.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Njesia e regjistrimit te kamerave NVR 32 CH.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Elektropompe me Q= 1400 l/min dhe H= 60 m.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.

Çertifikate ISO per prodhuesit/CE.

Per zerin e preventivit:
-Njesi kondicionimi Pompe Nxehtesie
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO /Certifikate Eurovent per prodhuesin.
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Skeda teknike te permbaje karakteristikat teknike te artikullit me qellim qe Autoriteti Kontraktor
te gjykoje nese malli i ofruar ploteson kerkesat teknike te percaktuara ne dokumentat e
tenderit.(Pjeset specifike te skedes teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe prokurohet n.q.s
nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen).
Në rast se operatorët ekonomik nuk janë prodhues te materialeve te mesiperme ata duhet të
paraqesin:
Autorizimin e prodhuesit i leshuar direkt nga Prodhuesi i paisjeve ose distributori I autorizuar
nga prodhuesi, per operatorin ekonomik ofertues, i cili duhet te permbaje dhenien e te drejtave
per shitjen e mallrave objekt i prokurimit dhe mbulimin e garancise sipas specifikimeve
teknike.
Operatoret e huaj e konomik, duhet te paraqesin te gjithe dokumentacionin e tyre ne gjuhen shqipe
(si gjuhe e ofertes), te bejne noterizimet perkatese si dhe te jene te certifikuara “Apostille”. Per
vendet qe nuk kane ratifikuar Konventen e Hages, date 5 tetor 1961, “per heqjen e kerkeses per
legalizim diplomatik e konsullor te dokumenteve zyrtare te huaja”, duhet te behen legalizimet ne
ambasadat, konsullatat ose zyrat respective nga vendi i origjines. (mosparaqitja ne kete forme
eshte kusht skualifikues)

3.1.1. Në rastin konkret kemi dyshime të arsyeshme se katalogët e dorëzuar nga Bashkimi i
Operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk janë të
përkthyer në gjuhën shqipe si edhe mungon dokumentacioni i plote i kërkuar ngs ana e autoritetit
kontraktor. Gjithashtu secili prej anëtareve të bashkimit të operatoreve ekonomike duhet të
dëshmojë se disponon MAF ose DAF në përputhje me elementët konkrete të bashkëpunimit të
marrë përsipër.
3.1.2. Ne nenin 74 pika 3 te Vendimit Nr. 9l4 date 29.l2.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave te prokurimit publik“ te ndryshuar parashikohet se "3. Secili prej anëtarëve
të këtij bashkimi duhet te përmbushe kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato
të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike financiare, professionale dhe ato
teknike duhet te pëmbushen nga I gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në
punë, shërbim apo furnizim të përcaktuara në aktmarrëveshje"
3.1.3. Referuar shkresës nr.920/2 protokolli date 11.06.20l6, trajtimit të ankesës nga ana e
autoritetit kontraktor konstatojmë se autoriteti kontraktor nuk e ka trajtuar fare këtë pretendim.
megjithëse ky pretendim është ngritur në ankesen drejtuar autoritetit kontraktor pjese e seksionit
III të ankesës pika 3.5 e vijuese e ankesës së dorëzuar pranë autoritetit kontruktor.
3.2. Gjithashtu kemi dyshime të arsyeshme se ka mospërputhje midis përqindjes së bashkëpunimit
të marrë përsipër referuar kontratës së bashkëpunimit dhe shumës së vlerave të elementëve
konkretë të marrë përsipër referuar preventivit.
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Kjo bie në kundërshtim me nenin 73 pika 4 të Vendimit nr.9l4 datë 29.l2.2014 te Keshillit te
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Në raste të ngjashme
KPP e ka quajtur shkelje dhe ka skualifikuar BOE, si në rastin e vendimit KPP 823/2016 ku është
shprehur se "Akoma më tej, KPP nënvizon se në nenin 74 pika 3 të Vendimit Nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar parashikohet se “3.
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 githë bashkimi, në përputhje me përqindjen
e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje ”. Në rastin
konkret referuar kontratës së bashkëpunimit nr. 6574 rep dhe nr.5598kol datë 11.08.2016 lidhur
para një noteri publik në Republikën e Shqipërisë me anë të së cilës është krijuar bashkimi i
përkohshëm i operatorëve ekonomikë “ Al Asfalt " shpk & “Albkorça 2002” shpk & “Vildev” shpk
për prcedurën e prokurimit objekt ankimi. Referuar akt marrëveshjes së mësipërme, konstatohet
se operatorët ekonomikë kanë ndarë punimet si më poshtë vijon "70 % e punimeve do të kryhen
nga shoqëria “Al Alsfalt” shpk , 28.5% dhe e e punimeve do te kryhen nga shoqëria “AlbKorca
2002” sh.p.k. dhe 1.5 % e punimeve “Vildev Co” sh.p.k. KPP gjykon se anëtari i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Al Alsfalt” sh.p.k. në cilësinë e kryesuesit të grupit me anë të
dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ka dëshmuar se ka një numër
më të vogël manovratorësh të kontraktuar referuar se sa numri që duhet të dëshmonte, referuar
numrit total të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor dhe përqindjes së bashkëpunimit të marrë
përsipër, në respekt të nenit 74 pika 3 të 74 pika 3 të vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, të ndryshuar.
3 2.1. Referuar shkreses nr. 920/2 protokolli date 11.06.2016, trajtimit te ankesës nga ana e
autoritetit kontruktor konstatojmë se autoriteti kontraktor nuk e ku trajtuar fare këtë pretendim.
megjithese ky pretendim është ngritur në aneksën drejtuar autoritetit kontraktor pjesë e seksionit
III të ankesës pika 3.6. e vijuese e ankesës se dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
3.3. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik” parashikohet se:
"3.7- Përvec inxhiniereve te siperpermendur, në listëpages duhet të rezultojnë të punësuar
personeli teknik i domosdoshëm për kryerjen e punimeve si: 45 (dyzet e pese) punonjes te
certifikuar me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik. te leshurara nga Inspektoriati Shtetëror
Teknik dhe industrial ose nga organe kompetent per certifikim, nga te cilet: Specialist Ndertimi 5
(pese), Karpentier 4 (kater), Hekurkthyes 3 (tre) Murator 4 (kater), Hidraulik 3 (tre), Elektricist 5
(pese), Punues Mermeri ose guri l (nje). Bojaxhi 5 (pese), Elektor/mekanik 4(kater), Specialist
alumini 2 (dy). Manovrator 4(kater), Montator 2 (dy), Punetori izolimi 1 (nje), Saldator 2 (dy),
Shtrues pllakash 1 (nje). Personeli manovratore, automakinist, dhe eskavatorist duhet te jene te
paisur me deshmi e aftesise profesionale ose leje manovrimi (te vlefshme) te leshuar nga organet
shtetërore kompetente.”
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3.3.1. Bazuar në dyshime të arsyeshme duke njohur mirë konkurentët dhe kapacitetin e tyre teknik
mendojmë se kriteri i mësipërm plotësohet vetëm nga shoqëria “Junik” shpk ndërkohë që anëtarët
e tjerë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk disponojnë
staf të kualifikuar në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit dhe elementët konkretë të marrë
përsipër kjo referuar edhe nenit 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ku parashikohet se
“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dobtmentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi ne përputhje me përqindjen
e pjesëmarrjes në punë shërbim apo furnizim të përcaktuar në akt marrëveshje”.
3.2.2. Në lidhje me disponueshmërinë e stafit teknik në përputhje me % e bashkëpunimit dhe
elementët konkretë të bashkëpunimit të njëjtin qëndrim ku mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit
Publik në Vendimin KPP 823/2016 ku ndër të tjera eshte shprehur se: “KPP gjykon se anëtari i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Al Alsfalt” shpk në cilësinë e kryesuesit të grupit me anë të
dokumentacionit të dorëzuan në Sistemin e Prokurimeve Elektronikeka dëshmuar se ka një numër
më të votël manovratorësh të kontraktuar referuar se sa numri që duhet të dëshmonte, referuar
numrit total të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor dhe përqindjes së bashkëpunimit të marrë
përsipër, në respekt të nenit 74 pika 3 të 74 pika 3 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Akoma më tej nga
verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, KPP konstaton se nga ana e anëtarit
të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Vildev Co” shpk nuk është dorëzuar në asnjë rast asnjë
dëshmi e vetme kualifikimi për manovratorë, ku referuar elementëve konkretë të bashkëpunimit të
marrë përsipër, konstatohet se shfaqet e nevojshme kryerja e punimeve me makineri për të cilat
është kërkuar njëherazi edhe dëshmi e kualifikimit të drejtuesve të tyre (manovrator). Në nenin 74
pika 3 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” të ndryshuar , parashikohet se: “3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi
duhet të përmbushi kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 te LPP dhe ato të përcaktuara në
dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare profesionale dhe ato teknike duhet te
përmbushen nga i gjithë bashkimi në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim
apo furnizim të përcaktuara në aktmarrëveshje". Sa më sipër K PP gjykon se bashkimi i
operatorëve ekonomikë "Al Asfalt" shpk & "Albkorça 2002 " shpk & “Vildev Co " shpk nuk
plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit në drejtim të numrit të punonjësve të kualifikuar
manovratorë).
3.3. Referuar shkresës nr.920/2 protokolli dutë 11.06.20l6, trajtimit të ankesës nga ana e
autoritetit kontraktor, konstatojmë se autoriteti kontraktor nuk e ka trajtuar fare këtë pretendim,
megjithëse ky pretendim është ngritur në aneksën drejtuar autoritetit kontraktor pjesë e seksionit
III të ankesës pika 3.2 e vijuese e ankesës së dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
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3.4. Në shtojcën 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik" të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar: ".3.l Përsa i përket
aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme
minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë: 2. 3. 1/a Punë të ngjashme, për
1 (një) objekt të vetem të së njëjtës natyrë në një vlerë prej jo me pak se 50% e fondit limit të
objektit që prokurohet 402,698,030 leke pa TVSH, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit;
ose
2.3.1/b Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është të paktën një vlerë
prej sa dyfishi i vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet;
punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku,
është jo më pak se dyfishi i vleres se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
- Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka
përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë do të paraqisin kontratat e
ngjashme ne raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.
Ndërsa pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit të përkohshmëm në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.
3.4.1. Në lidhje me përmbushjen e kriterit të mësipërm kemi dyshime të arsyeshme si edhe
paraqesim prova se anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Pepa Group” sh.p.k. dhe
“Preka” shpk nuk përmbushin kapacitetin teknik dëshmi të kontratave të ngjashme.
3.4.2. Së pari e nisim me shoqërinë “Preka” shpk e cila referuar edhe objektit të veprimtarisë së
saj nuk disponon kontrata të ngjashme në përputhje me % e bashkëpunimit të marrë përsipër, pasi
kontratat e saj kryesish janë furnizime mallrash elektrikë të cilat nuk mund të konsiderohen të
ngjashme në ndërtime civile.

3.4.3. Nga verifikimi që ne kemi kryer në Buletinin e njoftimeve Publike të Agjencisë së Prokurimit
Publik duke nisur nga viti 2016 e ne vijim, konstatojme se te vetmet kontrata publike të lidhura
nga shoqëria “Preka” shpk janë ato të cilat janë kryer në bashkëpunim me shoqërinë “Junik”
shpk ku % më të madhe në kontratat e bashkëpunimit e ka shoqëria “Junik” shpk.
3.4.4. Konkretisht kontratat publike që ka dorëzuar si dëshmi të eksperiencës së ngjashme janë
lidhur mes shoqërisë “Junik” shpk & “Preka” shpk ndaj edhe përmbushja e kapacitetit të
shoqërisë “Preka” shpk për kontratat e dorëzuara duhet të vlerësohet referuar përqindjes që ka
marrë shoqëria “Preka” shpk në kontratat e ludhura në cilësinë e anëtarit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë me shoqërinë “Junik” shpk në procedurat e tjera.
Konkretisht kontratat e shoqërisë “Preka” shpk janë:
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l. Bashkia Shkodër Ndriçimi i rrugës Fermentim – Ura e Bardhajve JV Preka – Junik me vlerë
kontrate 5.928.804 ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari “Preka” shpk disponon një përqindje
të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
2. Bashkia Shkodër Investime ndricimi rrugë dytësore (faza e dytë JV Preka – Junik me vlerë
kontrate 3.262.263 ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari Preka shpk disponon një përqindje
të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
3. Bashkia Shkodër Ndricimi i rruges Dr. Ali Spahija JV Preka – Junik me vlerë kontrate 1.980.143
ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari Preka shpk disponon një përqindje të vogël. Gjithashtu
kontrata nuk është e ngjashme.
4. Bashkia Shkodër Ndricimi i rruges Dr. Ali Spahija JV Preka – Junik me vlerë kontrate 4.898.142
ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari Preka shpk disponon një përqindje të vogël. Gjithashtu
kontrata nuk është e ngjashme.
5. Bashkia Shkodër Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkisë Shkodër JV Preka – Junik me
vlerë kontrate 5.494.366 ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari Preka shpk disponon një
përqindje të vogël. Gjithashtu kontrata nuk është e ngjashme.
6. Bashkia Shkodër Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkisë Shkodër JV Preka – Junik me
vlerë kontrate 4.689.144 ALL pa TVSH – për të gjithë JV, anëtari Preka shpk disponon një
përqindje të vogël.
3.4.5. Sa më sipër, lehtësisht konstatohet se së pari natyra e punëve të ngjashme të dorëzuar nga
anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka”
shpk nuk mund të konsiderohet e ngjashme për nga natyra në përputhje me nenin 26 pika 6 gërma
“a” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave“Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” të ndryshuar si edhe dokumenteve të tenderit.
3.4.6. Së dyti vlera në total e kontratave të ngjashme nuk eshte në përputhje me kriteret e veçanta
të kualifikimit si edhe nenin 74 pika 3 të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar ku parashikohet se: “Kur oferta
paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën "a", të pikës 6, të nenit
26, të ketyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes
në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.”
3.4.7. Në lidhje me kontratat e shoqërisë “Pepa Group” shpk pasi kemi marrë në shqyrtim
Bulentin e Njoftimeve Publike duke nisur nga viti 2015 e në vijim konstatojmë se disponon vetëm
l punë publike e cila është kontrata për mirëmbajtje rrugësh lidhur me Bashkinë Fusharrëz e cila
nuk është një kontrate e ngjashme me referuar objektit të kontratës objekt prokurimi, madje dhe
vlera është shumë e vogël 4,996,685 00 lekë pa TVSH.
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Gjithashtu në faqen zyrtare të internetit të shoqërisë “Pepa Group” shpk pepagroup.al
konstatojmë se ka këto punime:
-

-

-

-

-

-

Nenkontraktor ne objektin: Rehabilitim dhe riveshje e rruges Fusha Arrez-Reps-kontratë
e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Germim e transportim, hapje rruge dhe shesh karriere Picrmge Kruje-kontratë e cila nuk
është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Germim e transportim dheu ne Kashar te GSM KLIMAIRE sh.p.k kontratë e cila nuk është
e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Hidrocentrali ne Lum Zi, Fushe-Arrez, Puke- kontratë e cila nuk është e ngjashme me
objektin e kontratës që po prokurohet. Në dijeninë tonë objekti ende nuk është kolauduar
dhe marrë në dorëzim
Ndertim i rrjetit te shperndarjes se ujit te pishem dhe restaurimit te depove ekzistuese ne
Bashkine Fushe-Arrez- kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
Nenkontraktor ne ndertimin e Palestres pran shkolles “Sabah Sinani “ dhe “Migjeni“
Bashkia Puke-kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po
prokurohet.
Nenkontraktor per ndertimin e pallateve te rruga Haxhi Dalliu. Nga verifikimi i kryer në
terren objekti ende nuk ka përfunduar sa më sipër nuk është kolauduar dhe marrë në
dorëzim
Siperrnarres ne ndertimin e Fabrikes per perpunimin e kromit ne Surroi Kukes Investitor
Vllaznimi Deda Import - Export. kontratë e cila nuk është e ngjashme me objektin e
kontratës që po prokurohet. Në dijeninë tonë objekti ende nuk është kolauduar.
Transport Inertesh dhe prodhim cakulli ne Corovode investitor te Gener 2. kontratë e cila
nuk është e ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.
Ndertim rruge 2 .8 km ne Corovode investitor te Gener 2. kontratë e cila nuk është e
ngjashme me objektin e kontratës që po prokurohet.

3.4.8. Sa më sipër, lehtësisht konstatohet se së pari natyra e punëve të ngjashme të dorëzuar nga
anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Pepa
Group” shpk nuk mund të konsiderohet e ngjashme për nga natyra në përputhje me nenin 26 pika
6 gërma “a” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar si edhe dokumenteve të tenderit.
3.4.9. Së dyti vlera në total e kontratave të ngjashme nuk eshte në përputhje me kriteret e veçanta
të kualifikimit si edhe nenit 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik“ të ndryshuar ku parashikohet se:
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“ Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë kushti i përcaktuar në shkronjën
“a” të pikës 6, të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anetari. i cili ka përqindjen më te
madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anetaret e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të
ngjashme në raport me perqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. "
3.4.10. Referuar shkreses nr,920/2 protokolli datë 11.06.2016, trajtimit të ankesës nga ana e
autoritetit kontraktor, konstatojmë se ka argumentuar se "Shoqëria Junik do të kryejë 98% të
punimeve të kërkuara, Preka do të kryejë 1 % të punimeve të kërkuara, Pepa do të kryejë 1 % të
punimeve të kërkuara. Në zbatim të nenit 74 pika 1 të VKM 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik" në akt marrëveshje përcaktohet puna konkrete që do të kyejë secili
prej anëtarëve të bashkimit ku Preka ka marrë përsipër të kryejë punime elektrike kabinë elektrike
me vlerë 3,208.000 lekë. Pepa ka marrë përsipër të kryejë 3,207.944 lekë pa TVSH”.
3.4.11. Nënvizojmë se fakti që kanë marrë nga 1 % të punimeve në lidhje me vlefshmërinë e
kontratave të ngjashme, këto të fundit nuk mund të gjykohen në mënyrë sipërfaqësore, pasi: së
pari, kontratat e dorëzuar nga shoqëria “Preka” shpk janë kontrata në të cilat kjo shoqëri shfaqet
në cilësine JV me shoqërinë “Junik” shpk. Së pari, kontratat e mësipërme nuk janë të ngjashme
dhe së dyti, referuar vlerës së kontratës, shoqëria “Preka” shpk duke qenë se disponon më shumë
se 1 kontratë duhet të vërtetojë se disponon dëshmit të ngjashme në përputhje me % e
bashkëpunimi për 2-lishin e vlerës së fondit limit në përputhje me nenin 26 pika 6 dhe nenin 74
pika 3 të Vendimit nr.9l4 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave
te “prokurimit publik” të ndryshuar. Gjithashtu, kontratat e dorëzuara nga shoqëria “Preka” shpk
nuk mund të vlerësohen si vlerë në tërësi por referuar % që ka zbatuar shoqëria “Preka" shpk në
kontratat e dorëzuara si dëshmi të ekspereincës së ngjashme por që është JV me Junik shpk.
Gjithashtu, edhe kontratat e shoqërisë “Pepa Group” shpk së pari nuk janë të ngjashme, së dyti
duhet vërtetuar se disponon dëshmi të ngjashme në përputhje me % e bashkëpunimit për 2-fishin
e vlerës së fondit limit në përputhje me nenin 26 pika 6 dhe nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914
datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të
ndryshuar.
Sa më sipër arsyetuar kemi dyshime të arsyeshme si edhe mbështetur në prova se dy anëtarët e
BOE “Pepa Group” shpk dhe “Preka” shpk nuk plotësojnë kapacitetin teknik në lidhje me
kontratat e ngjashme.
3.5. Në lidhje me pretendimet e tjera të ngitura pranë autoritetit kontraktor mbi disponueshmërinë
e mjeteve dhe të numrit të punonjësve, duke patur bindjen e plotë se të gjitha pretendimet e
sipërcituara qëndrojnë, heqim dorë nga ankimi në KPP.
Sa më sipër kërkojmë nga Komisioni i Prokurimit Publik:
1. Pranimin e ankesës
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2. Pezullimin e Procedurës së prokurimit.
3. Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Junik” shpk & “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk dhe korrigjimin e
vendimit duke e skualifikuar këtë bashkim operatorësh.
II.7. Në datën 29.06.2018, nëpërmjet shkresës me nr.114/32 prot., datë 28.06.2018, me objekt:
“Dërgojmë informacionin e kërkuar sipas Vendimit nr. 1133/1, datë 22.06.2018”, është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k. & “Xhengo” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se […] Bashkimi i operatorëve
ekonomikë "Junik" sh.p.k. & "Pepa Group" shpk & "Preka" shpk nuk plotësojnë kriteret për
kualifikim pasi, inxhinierët dhe drejtuesit teknikë të shoqërive janë të dypunësuar dhe/ose
disponojnë licencë aktive për mbikëqyrje dhe kolaudim punimeve të zbatimit, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, pika
2.3. Kapaciteti teknik, pika 2.3.5., nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar kriteri:
“2.3.5-Për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi, ofertuesi duhet të ketë drejtues teknikë te
evidentuar ne listpagesat per periudhen minimumi 6 muajt e fundit, e kerkuar dhe te shoqeruar me
libreze pune, cv, diplome, kontrate pune te vlefshme:
-Inxhinier Ndërtimi
minimum
2 (dy)
- Arkitekt
minimum
1 (një)
-Inxhinier Hidroteknik
minimum
1 (një)
-Inxhinier Elektrik
minimum
2 (dy)
-Inxhinier Mekanik
minimum
1 (një)
-Inxhiner Gjeodet
minimumi
1 (një)
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. &
“Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. rezulton se, është paraqitur dokumenti Kontratë
Bashkëpunimi, ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe shoqërisë
”Preka” sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave të zërave
të punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
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Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës shoqëria “Junik”
sh.p.k. është përfaqësuese e këtij bashkimi operatorësh ekonomikë.
Konkretisht zërat e punimeve të preventivit referuar kontratës së bashkëpunimit dhe përqindjes së
cituar më sipër janë ndarë si më poshtë vijon:
Shoqëria ”Preka” sh.p.k. ka marrë përsipër:
Punime Elektrike
B. Impianti Elektrik i Brendshëm ku pëfshihen nënzërat e tij (FV. Panel shpërndarës në tension të
ulët (K.E.KO.S1) kryesori i objektit; F.v. Panel Shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S2)
seksioni nr. 2; FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S3) salla TI; (FV. Panel
shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S4) dhomat e paraburgimit; (FV. Panel shpërndarës në
tension të ulët (K.E.KO.S5) kuzhina; (FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S6) bari;
(FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.K1.s1, K.E.KI.S2., K.E.K2.51, K.E.K2.52, K.E.K3);
A. Kabina Elektrike ku përfshihen nënzërat (F.v.Kabell FG7(O)R0,6/1KV, 1*150mm2; F.v. Kabell
FG7(O)R0,6/1KV, 1*95mm2; F.v. Kabell FG7(O)R0,6/1KV, 1*70mm2; F.v. Panel shperndares
ne tension te ulet (K.E.K); F.v. Konstruksione te vogle elektrike; FV.Elektroda zingate T 1.5m;
F.v. Percjelles bakri Cu, S=50mm i zhveshur; F.v. Shirit togezimi Zn=30x3mm)
B – Impianti elektrik servisi + Lavazh + Kashuni, ku përfshihen nënzërat e tij (Impianti elektrik i
brendshëm- F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.S)servisi)
B – Impianti elektrik servisi + Lavazh + Kashuni (Impianti elektrik i brendshëm- F.v. Elektroda
togezimi, profil zingato L-1,5m; Impianti i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike – FV Elektroda
zingate T 1.5 m); Spostimi i linjave TM/TU ekzistuese ku përfshihen zërat (FV. Shtylla
sentrifiguara B/1 NM -10m, 150/283/5)
Shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. ka marrë përsipër:
Punime Tarrace ku përfshihet nënzërat (Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtresa katrama;
Kasete shkarkimi me lIamarine bakri 1.0mm; Veshje korrnize llamarine baker spesor 4mm;
Stacioni i Pompave – F.V tub xingato 3”;
Furnizimi me uje i hidranteve zjarrefikes - F.V tub xingato dhe rakorderi  1 "; F.V tub xingato
dhe rakorderi > 1 "
Stacioni i pompave te vaditjes-F.Vtub xingato 3"
Rrjeti vaditës zona A – F.V. saracineska bronzi  ½
Rrjeti vadites zona B - F.V. saracineska bronzi  ½
Rrjeti vadites zona C- F.Vsaracineska bronzi  ½
Valvola dhe aksesore sistemi hidronik
F.V.Termometer (0÷120°)
F.V. Manometer
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F.V. Saracineske shkarkimi  3/4
1. FURNIZIMI ME UJE
1.1. Instalimet e ujesjellesit
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-32mm, PN 16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=50mm, PN16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=63mm, PN16
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=90mm, PN16
F.V Saracineske PPR 3/4
Instalimet e kanalizimit
F.v Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina 40 mm
"
"
50 mm
"
" " 90 mm
""
" 110 mm
“ “ “ 125mm
F.v Pilete dyshemeje 50 mm
3.APARATESANITARE
F.v Lavaman porcelani me kollone +mishelator te kromuar
F.v vc allafrenga
Shoqëria ”Junik” sh.p.k. ka marrë përsipër pjesën tjetër të preventivit prej 98% të tij si më poshtë
vijon:
PUNIME DHERASH
Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto; Germim e
mbushje dheu me krah, kategoria III per themele, h = l.5m; Transport materiale ndertimi, dheu
me auto deri 3.0 km
PUNIME SHTRESASH NE THEMEL
Nenshtrese zhavori e mbushje anash themeleve; Shtrese stabilizant t=10cm
Shtrese betoni C 12/15
PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)
Prishje mur tulle me pastrim
Prishje shtresa betoni
Prishje soleta b/a
Prishje kollona, trare b/a
Prishje themeli b/a
BETONE PER STRUKTUREN DHE PUNIME TE TJERA
Pllake themeli, trare e bazamente b/a C25/30
Kollona b/a monolite C25/30 h ~ 4m
Trare e arkitrate b/a (25/30 h - 4m
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Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C20/25 t=40/60cm, h~ 6m
Soleta te plota b/a C25/30 t = 20 cm, h ~4m
Soleta te plota b/a C25/30 t = 17 cm, h ~4 m
PUNIME ARMATURE CELIKU
F.V hekur periodik (B500c)  ÷10mm
F.V hekur periodik (B500c) >12mm
Konstruksione metalike te thjeshta (shkalle emergjence)
PUNIME MURATURE TULLE
Mur me tulle me 6 vrima, t=20cm, h-3m, llac perzier M150
Mur me tulle me 6 vrima, t=30cm, h-3m, llac perzier M150
PUNIME SISTEMIMI
Shtrim me kubik guri 10xl0 cm (rruget)
Shtrim me pllaka guri spesor 3cm (trotuare)
Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 (parkimi)
Bordura trotuari 20x35 tw parapergatitura
Struktura monolite betoni C 16/20, per shtresa t=10cm
F.V. Hekur betoni periodik  6 -10 mm
Shtrese rere
Gjelberim
Hedhje, rafshim, mbushje dheu
Mbushje me humus
F.V zgara dekorativa hekuri me figuraeion dekorativ (muri rrethues)
Boje vaji antiruxho, boj mbuluese cilesi e pare (kangjellat)
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (muri rrethues)
Suva e zakonshme fasade mur tulle h - 8m (muri rrethues )
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re RAL 9002 (muri rrethues )
Strukture profile metalike harkore dhe te drejta Lavazh
Mbulim me cope te gomuar me ngjyre +aksesore montimi m2
B/A C 16/20me ngjyre e punuar me helikopter ( lavazhi )
PUN/ME SHTRESASH
Shtrese lIuster cimento 1:2
Shtrese penobetoni
Shtrese me pllaka grez porcelanato 60x60 zyrw
Shtrese me pllaka grez porcelanato 30x60
Shtrese me pllaka grez porcelanato 60x60 zyrw
Shtrese me pllaka grez porcelanato vc
Veshje me pllaka grez porcelanato vc
Hidroizolim me dy shtresa mapej (NH/S)
Shtrese parketi laminat
Plintuse grez importi, h = 10 cm
Plintus parketi
40

Shtrese pllaka mermeri t=3cm
Plintuse mermeri h = 10cm
PUN/ME TARRACE
Shtrese lluster cimento 1:2
Shtrese penobetoni
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese katrama
Shtrese termoizoluese me polisterol t=10
Ulluk shkarkimi vertikal me baker  120
PUNIME SUVA/LYERJE
Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8m
Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M
Patinim muri allci (stuko)
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re RAL 9002
PUNIME TAVANI
Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah (tavani)
Tavan me kartonxhes
Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re RAL 9002
PUNIME DYER DRITARE
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. P1 100X220
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. P2 160X220 cm
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. P3 160X220 cm
DERE P6 100X220 cm EMERGJENCE
FV Dere xhami me sensor
FV Dritare d/alumini dyfish xham
Parvaz Shtrese pllaka mermeri t=3cm
Parapet shkalle ballkone me tuba inoksi ngjyre gri ose metalizato, h=80-90cm
FV xham I armuar.rezistent { I pathyeshem}
DHOMA E NDALIMIT DHE E SHOQERIMIT
FV Dritare d/alumini dyfish xham
Zgarat e dritareve te dhomave te ndalimit
Rrjete kundra insekteve
Dyer druri zemer derrase, kase derrase (dhoma e shoqerimit) P4 100X200
Dyer druri zemer derrase, kase derrase (dhoma e ndalimit) PS100X200
Zgare dhoma e ndalimit
PUNIME FASADE
Fasade e ventiluar ceram 18/28 (termoizolim, profilet, kapset metalike dhe fiksueset )
Veshje fasade me xham structural i temperuar
FV Struktur xhami atriumi ( I temperuar )
Suvatim me grafiato h > 4 m
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PUNIME TE NDRYSHME
Montim Ashensor inoks L1/L2 SCHINDLER 3300, pesha 625kg, shpejtesia 1.0m/s,
katet 3-4
KASHUNI
Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m
Shtrese betoni C 12/15
F.V hekur periodik (B500b)  10mm
Soleta te plota b/a C25/30 t = 18 cm, h -4m ne kuoten ±0.00 (dyshemeja )
Shtrese lIuster cimento 1:2
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M -25
Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llac perzier M -25
Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re
Veshje me pllake rnajolike
Tavan me pllaka zdrukthi
Cati vendi zakonshme HD-8m, rnbuluar, tjegulla marseleze
Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm
Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm
Ulluk shkarkimi vertikal me baker  120
F.V. dyer me rrjete metalike
Dyer druri zemer derrase, kase derrase dhe nga brenda e veshur me lIamarine te xinguar
F.V dyer druri (90x200)
SERVISI
PUNIME DHEU
Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = l.5m
PUNIME BETONI
Pllake themeli, trare e bazamente b/a C20/25
Betonim kollona beton C25
Betonim trare monolite beton c-25
Betonim solete monolite me polisterol c- 25
PUNIME HEKUR BETONI
F.V. Hekur betoni  6 - 10 mm
MURATURE
Mur me tulla plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25
PUNIME SHTRESASH
Pllaka themeli Pllake themeli, trare e bazamente b/a C20/25
Cimento industrial (e punuar me helikopter)
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese katrama
Shtrese me pllaka grez porcelanato vc (MARAZZI)
Veshje me pllaka grez porcelanato vc (MARAZZI)
Plintuese grez importi, h = 10 cm ( MARAZZI)
Hidroizolim me dy shtresa mapej ( NH/S)
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PUNIME TARRACE
Shtrese lluster cimento 1:2 (niveluese)
Shtrese me pllaka grez porcelanato 30x30 (Shtrese mbrojtese )
Shtrese penobetoni
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese katrama
Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm
Ulluk shkarkimi vertikal me baker  120
Kasete shkarkimi me llarnarine bakri 1.0mm
Veshje korrnize lIamarine baker spesor 4mm
PUNIME SUVA/LYERJE
Suva e zakonshme fasade mur tulle h - 8m
Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llac perzier M 25
Boje hidroplastike
Suvatim me grafiato h > 4 m
PUNIME DYER DRITARE
FV Dere garazhi
FV Dritare d/alumini dyfish xham
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re 70X220 cm
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re 90X220 cm
FV dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re 100X220 cm
F.V dyer druri
KABINA
Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = l.5m
Pllake themeli, trare e bazamente b/a C25/30
F.V hekur periodik (B500b) ¢÷10mm
Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah (tavani)
Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25
Suva e zakonshme fasade mur tulle h -8 m
Boje hidroplastike
Soleta te plota b/a C 25/30 t = 18 cm, h -4
Shtrese lIuster cimento 1:2
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese katrama
Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm
Ulluk shkarkimi vertikal me baker  120
Kasete shkarkimi me lIamarine bakri 1.0mm
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25
Dyer dritare lIamarine me zgare ajrimi detaj kabine elektrike
FURNIZIM MAKINERI DHE PAISJE ASHENSOR
Furnizim Ashensor inoks L1 SCHINDLER 3300, pesha 675kg, shpejtesia 1.0m/s, katet 3
Furnizim Ashensor inoks L2 SCHINDLER 3300, pesha 675kg, shpejtesia 1.0m/s, katet 4
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PUNIME ELEKTRIKE
A Kabina Elektrike
F.v. Box linje 20KV, model 1M, 630A
F.v. Box transformatori 20KV, model QM, 630A
F.v. Kabell ™ -XLPE180mmAL
F.v.Koke kablli TM 20KV e brendeshme
Impianti elektrik i brendeshem
F.v. Kanaline metalike me kapak 150mm me aksesore
F.v. Kanaline metalike me kapak 100mm me aksesore
F.v. Kanaline metalike me kapak 75mm me aksesore
F.v. Tub flexibel seria rende D=32mm
F.v. Tub flexibel seria rende D=25mm
F.v. Tub flexibel seria rende D=20mm
F.v. Kuti shperdarese plastike
F.v. Kuti mbrenda muri 2mod
F.v. Kuti mbrenda muri 4mod
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 5G50mm2
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 5G35mm2
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 5G25mm2
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 3G6mm2
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 3G2.5mm2
F.v. Kabell FG7(0)R0,6/IKV, 3G1.5mm2
F.v. Percjelles N07V-K 5=l *1.5mm, k.vetedjegies
F.v. Percjelles N07V-K 5=l *2.5mm, k.vetedjegies
F.v. Percjelles N07V-K 5=4mm, k.vetedjegies
F.v. Celes automatik infra 3600 tavanor
F.v. Inverterlux plus SA-SE6-58W 230V (2.5-5h)
F.v. Celes IP 220VI0A
F.v. Celes 2P 16A
F.v. Pulsant 1P l0A
F.v. Prize shuko 16A
F.v. Prize bivalente 10/16A
F.V. Brave elektromagnetike
F.V. Krahe per hapjen/mbylljen e dyerve
Impianti DATA
F.VPanel Rack36U I kompletuar
F.v. Prize rjeti RJ45
F.v. Kabell FTPcad6e
F.v. Tub flexibel seria rende D=32mm
F.v. Tub flexibel seria rende D=25mm
F.v. Tub flexibel seria rende D=20mm
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F.v. Kuti shperdarese plastike
F.v. Kuti mbrenda muri 2mod
F.v.Kuti mbrenda muri 4mod
Impianti i sinjalizimit MNZ
F.v. Sensor optik I adresueshem, I kompletuar
F.v. Sensor termik I adresueshem, I kompletuar
F.v. Pulsant mural I adresueshem
F.v. Sirene (sinjal optik dhe akustik) e mbrendeshme
F.v. Sirene (sinjal optik dhe akustik) e jashteme
F.v. Kabell FM1OHM1 2*1mm
F.v. Tub plastmasi 18-21mm
Impianti televiziv
F.v. RG56Coaxial kable
F.v. PrizeTV
Traseja jashteme
FV.Pusete betoni me kapak metalik 100xl0
F.v. Pusete plastike 50x50x50
F.v. Pusete plastike 30x30x30
F.v. Tub plastik pvc160mm
F.v. Tub plastik pvc 90mm
F.v. Tub kavidot 63mm
F.v. Tub kavidot 40mm
F.v. Shtylle konike Zn h=8m
Impianti mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
FV.Shufer togezimi Zn D=10mm
FV.Shtize rrufepritesi zingate 1.2m
FV.Shkeputes togezimi
FV.Stafa montimi e kompletuar
F.v. Pusete plastike 30x30x30
Montim Paisje
Montim UPS30KVA
Montim Gjenerator silencioz cope 1
250KVA+kuader automatike
Montim Gjenerator silencioz 80KVA+kuader automatike
Montim trransformatori me vaj 10/20 -0,4KV
Montim Motor porte rreshqitese
Montim Tra porte
Montim me shkarkim me avuj zhive cope
Montim Ndricues florishent 1*40w IP65
Montim Ndricues florishent 4x18ë IP40
Montim Ndricues plafonier muror lx60ë
Montim Spot D=250mm, 2*26Ë antivandalizem
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Montim Pllafoniere hermetike 2*18Ë elektronik
Montim Ndricues evakuimi me llampe 1*l1ë ip40
Montim Panel Rack 36U I kompletuar.
Montim Montim Router per sistemet TI
Montim Sëitch L2/L3 Corel/Aksesi 24Port+ 4Gbit SFP
Montim Sëitch POE16 porta
Montim Central MNZ 4 loop- 16 loop
Montim Aparature modularetore TV
Montim Kamera te brendeshme
Montim Kamera te jashteme, IP
Montim Njesia e rregjistrimit NVR32
Montim Lexues karte ne hyrje/dalje
Montim Kontroller per sistem aksesi me karte
FURNIZIM
MAKINERI DHE PAJISJE ELEKTRIKE
UPS30KVA aut. 5' ngarkese e plote, 12' ne 70% ngarkese
Gjenerator silencioz 250KVA+kuader automatike
Gjenerator silencioz 80KVA+kuader automatike
Motor porte rreshqitese CVZ.CREMAGL 30*12*lM M4, ARES1000 230V 50Hz,
CELULA130qift, Mitio 8 ëurro RCB02 Rl 2CH, B LTA230 R14MT, Int. Selektim me celes
Tra porte KIT MOOVI 60 Gri 230 com:N728034 AQ5 L=3m + MOOVI 60 FAF APP.Fiks,shufer
te kuqe, C80 me kunderbaze ZN VIR-80M, Mitio B RC802 Rl2CH, qift fotocelule 130
Transformator me vaj 20-0,4KV, 630KVA
Ndricues tip glob shkarkim me avuj zhive Sap75ë
Ndricues florishent 1*40ë IP65
Ndricues florishent 4x18ë IP40
Ndricues plafonier muror lx60ë
Spot D=250mm, 2*26Ë antivandalizem
Ndricues tip lIafoniere me Ilampa florishente 2*18Ë
Ndricues evakuimi me lIampe 1*l1ë ip40
Panel Rack36U I kompletuar
Sëitch L2/L3 Core/Aksesi 24Port + 4GbitSFP
Sëitch POE16 porta
Central MNZ 4 loop- 16 loop
Aparature modularetore TV
Kamera te brendeshme, IP sipas specifikimeve
Kamera te jashteme, IP sipas specifikimeve
Njesia e rregjistrimit kamerave NVR32 CH
Router per sistemet TI
Njesi PCsipas specifikimeve
Monitor (televizion 42") sipas specifikimeve
Lexues karte ne hyrje/dalje
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Kontroller per sistem aksesi me karte+software
B - IMPIANTI ELEKTRIKSERVISI+ LAVAZH+ KASHUNI
Impianti elektrik i brendeshem
F.v.Tub plasmasi D=31-36mm
F.v.Tub plasmasi D=22-26mm
F.v. Tub plasmasi D=18-21mm
F.v. Kuti shperdarese plastike
F.v. Kuti mbrenda muri 2mod
F.v. Kasete plastike KE54mod
F.v. Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 5G25mm2
F.v. Kabell FG7(O)R0,6/1KV, 5G4mm2
F.v. Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 3G2,5mm2
F.v. Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 3G1,5mm2
F.v. Percjelles N07V-K 5=1*1.5mm,k.vetedjegies
F.v. Percjelles N07V-K S=1*2.5mm,k.vetedjegies
F.v. Percjelles N07V-K S=4mm, k.vetedjegies
F.v. Inverterlux plus SA-SE6-58Ë 230V
F.v. Celes 1P 220V10A
F.v. Celes 2P 16A
F.v. Pulsant 1P l6A
F.v. Prize shuko 16A
F.v. Prize bivalente 10/16A
F.v.Percjelies bakri, Cu S=50mm
Impianti DATA
F.v. Prize rjeti RJ45
F.v. Kabell FTPcad6e
F.v. Tub flexibel seria rende D=32mm
F.v.Tub flexibel seria rende D=20mm
F.v. Kuti shperdarese plastike
F.v. Kuti mbrenda muri 2mod
Montim Paisje
Montim Ndricues florishent 1*40ë IP65
Montim Ndricues plafonier muror 1x60ë
Montim Kamera te brendeshme
Montim me shkarkim me avuj zhive
Montim Ndricues evakuimi me IIampe1*l1ë ip44
FURNIZIM
MAKINERI DHEPAJISJEELEKTRIKE
Ndricues florishent 1*40ë IP65
Ndricues me shkarkim me avuj zhive 75ë
Ndricues plafonier muror 1x60ë
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Ndricues evakuimi me IIampe 1*l1ë ip40
Kamera te brendeshme, IP sipas specifikimeve
Spostimi i linjave TM/TU ekzistuese
F.v. Shtylla centrifuguara b/a NH-8,150/236/5
F.v Traverse TM me 6vrima, U-80x43x5.0/L=2.1 ml
punime izolimi elektrik linja 6-10kv izolator mbeshtetes cope 3
Shtrirje terheqje 3 fije teli, AI/C-70mm
F.v. Koka kabli te thata TM sek. 70mm
F.v.Kabell TU PVC-AI(4x70)mm
F.v. Gjunta kablli TM
F.v. Kabell TM - XLPE180mmAL
PUNIME HIDROTEKNIKE
1. FURNIZIMI ME UJE
1.1. Instalimet e ujesjellesit
F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN16
F.V Saracineske PPR1/2"
F.v Minisaracineska te vogla te kromuara
Stacioni i pompave
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Shtrese zhavorri t=10 cm nen beton per pusetat dhe kunetat
Shtrese betoni C7/10
Beton arme C 20/25
Hekur betoni
FV ëaterstop
Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitumi
Hidroizolim me 2 shtresa katrama
Shtrese betoni C 7/10 per nivelim dhe bazament pompe
Shtrese lIuster cimento 1:2 m2
Mbulim me material te germuar
F.V. Shkalle inox
F.V. kapak lIamarine zinagato
F.V. tub celiku DN 50 per ventilim
FVTuba e rakorderi ujesjellesi PEd=90mm Pn 6 per shkarkim
F.V. tuba celiku DN 200, t=5mm, L=12 ml
F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar,  50
F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri16 bar,  200
Transport materiali i germuar
F.V. Fllanxhe + Adaptor PE200 PN 16
F.V. Fllanxhe + Adaptor PE63/50 PN16
Furnizimi me uje I hidranteve zjarrefikes
F.V hidrante  50 mm
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F.V hidrant rrugor  50 mm
F.VTuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10
F.VTuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10
KANALIZIMl I UJERAVETE ZEZA
Instalimet e kanalizimit
F.V lavapjate importi me lIamarine xingat
F.v Boiler elektrik 12 litra
F.V vaske dushi importi
F.v Boiler elektrik 100 litra
4.Montim pajisje
4.1 Stacioni i pompave
Montim Grup elektropornpash me q=3.8 l/s dhe H=50 m se bashku me aksesoret
Montim Ektropompa Q=3.8 l/sek, H=60m, (Seti Komplet perfshin me 2 pompa, paneli i
komandimit, ene zgjeruese V=300 liter)
Rrjeti vadites
Rrjeti vadites zona A
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet,
Mbulim tubi me rere
Mbulim me material te germuar
F.V. tuba PE20 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE25 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE32 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE40 mm Pn 6 atm
F.V. Sprucator me R=3.4-4.5m, Pn 1-3
F.V. Sprucator me R=2.1-3m, Pn 1-3
IG 2.494 F.V saracineska bronzi 0 1/2"
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Rrjeti vadites zona B
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Mbulim tubi me rere
Mbulim me material te germuar
F.V. tuba PE20 mm Pn 6 atm
ml 85
5 An.1/8 F.V.tuba PE25 mm Pn 6 atm
F.V.tuba PE32 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE40 mm Pn 6 atm
F.V. Sprucator me R=3.4-4.5m, Pn 1-3
F.V. Sprucator me R=2.1-3m, Pn 1-3
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Rrjeti vadites zona C
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Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Mbulim tubi me rere
Mbulim me material te germuar
F.V. tuba PE20 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE25 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE32 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE40 mm Pn 6 atm
F.V. Sprucator me R=3.4-4.5m, Pn 1-3
F.V. Sprucator me R=2.1-3m, Pn 1-3
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Rrjeti vadites zona D
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Mbulim tubi me rere
Mbulim me material te germuar
F.V. tuba PE20 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE25 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE32 mm Pn 6 atm
F.V. tuba PE40 mm Pn 6 atm
F.V. Sprucator me R=3.4-4.5m , Pn 1-3
F.V. Sprucator me R=2.1-3m, Pn 1-3
F.Vsaracineska bronzi  1/2
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Stacioni i pompave te vaditjes
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Shtrese zhavorri t=l0 cm nen beton per pusetat dhe kunetat
Shtrese betoni C 7/10
Beton arme C 20/25
Hekur betoni
F.V. Ëaterstop
Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum
Hidroizolim me 2 shtresa k katrama
Shtrese betoni C 7/10 per nivelim dhe bazament pompe
Shtrese IIuster cimento 1:2
Mbulim me material te germuar
F.V. Shkalle inox
F.V. kapak IIamarine zinagato
F.V. tub celiku DN 50 per ventilim
FVTuba e rakorderi ujesjellesi PEd=90mm Pn 6 per shkarkim
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MONTIM Ektropompa Q=1.8-2 l/sek,
H=60m, P=2.2 kë.(Seti Komplet perfshin me 2 pompa, paneli i komandimit, ene zgjeruese
V=300 liter)
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
PUSETA KRYESORE E SHPERNDARJES
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet
Shtrese zhavorri t=10 cm nen beton per pusetat dhe kunetat
Shtrese betoni C 7/10
Struktura monolite betoni C 20/25
Hekur betoni
Mbulim me material te germuar
F.V. kapak lIamarine zinagato
F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar,  65
F.V. adapter+ fllanxhe DN75 PN6
F.V. Kolektor celiku me 6 dalje
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Rrjeti te kanalizimeve te ujerave te shiut
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet per tubacione
Mbulim tubi me rere
Mbulim tubi me zhavorr
Mbushje me cakell
Tub kanalizimi pvc  160 mm
F.V. tuba te brinjezuar HDPESN8 d=200mm
F.V. tuba te brinjezuar HDPESN8d=250 mm
F.V. tuba te brinjezuar HDPESN8 d=315mm
F.v. tuba te brinjezuar HDPESN8d=400mm
Transport materiali i germuar me auto deri ne 5 km
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3,ne puseta, kategoria III, me shk ne mjete.
Transport materiali i germuar per pusetat me auto deri ne 5 km
Mbushje me cakell anash pusetave
Shtrese zhavorri t=10 cm nen beton per pusetat dhe kuneta
Shtrese betoni C7/10
Struktura monolite betoni C20/25
F.V. hekur betoni i zakonshem  6 ~10mm
F.V. hekur betoni i zakonshem  Q) > 12mm
ton 0.28
H/ lzolim me emulsion, 2 duar bitum
F.V. Kapak gize  600, D400 me gomine
Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
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Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize
F.V. Shkalle metalike te zinguara
Beton C 20/25 per puseta me kapak gize50 x 50
FV Kapak gize 500x500 mm class C
Rrjeti te kanalizimeve te zeza
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi > 2 rn, toke zak, kategoria III, me
shk ne mjet per tubacione
Mbulim tubi me rere
Mbulim tubi me zhavorr
Mbushje me cakell
Tub kanalizimi pvc  160 mm
F.V. tuba te brinjezuar HDPESN8 d=200mm
F.V. tuba te brinjezuar HDPESN8 d=250 mm
Transport materiali i germuar
Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3,ne puseta, kategoria III, me shk ne mjete.
Transport materiaIi i germuar per pusetat me auto deri ne 5 km
Mbushje me cakell anash pusetave
Shtrese zhavorri t=10 cm nen beton per pusetat dhe kuneta
Shtrese betoni C 7/10
Struktura monolite betoni C 20/25
F.V. hekur betoni i zakonshem  6 ~10mm
F.V. hekur betoni i zakonshem > 12mm
H/ lzolim me emulsion, 2 duar bitum
F.V. Kapak gize  0600, D 400 me gomine
F.V. Shkalle metalike te zinguara
Beton C 20/25 per puseta me kapak gize50x 50
FV Kapak gize 500x500 mm ClassC
.UJESJELLESl 1 BRENDSHEM
Stacioni i pompave(PAJISJE)
Grup Ektropompa Q=3.8 I/sek, H=60m, (Seti Komplet perfshin me 2 pompa, paneli
i komandimit, ene zgjeruese V=300 liter)
Zjarri(PAJISJE)
Elektropompe me q=1400 I/min dhe H=60 m se bashku me aksesoret
Vaditje( PAJISJE}
Ektropompa Q=1.8-2 I/sek, H=60m, P=2.2kë.(Seti Komplet perfshin me 2 pompa, paneli i
komandimit, ene zgjeruese V=300)
PUNIME MNZ
trabela me shenja sigurie
Kuti te ndihmes se shpejte
Fikse 6 kg ABCE
INSTALIME MEKANIKE
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- Sistemi Ajrit te Kondicionuar
Rrjeti shperndares i tubave te hidronikut
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  3"
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  2 1:2
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  2"
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  1 1/2
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  1 1/4
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  1”
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  3/4
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  1/2
F.VArmafleks per tubo celiku pa tegel  3" x 20 mm
F.VArmafleks per tuba cellku pa tegel  2 ½”x13 mm
F.VArmafleks per tuba celiku pategel  2X13mm
F.VArmafleks per tubo celiku pa tegel  ¼”x13mm
F.VArmafleks per tubo celiku pa tegel  1x13mm
F.VArmafleks per tubo celiku pategel  ¾”x13mm
F.VArmafleks per tubo celiku pategel  ½”x13mm
F.VArmafleks pertubo celiku pategel
Rjeti I tubove te kondensatit - Tubo PP
F.VTubo PP  50X6.7mm
F.VTuboPP 40X6.7mm
F.VTubo PP 32X6.7mm
F.VRakorderi
Valvola dhe aksesore sistemi hidronik
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  5"
F.VTubo celiku pa tegel + rakorderi  3"
F.VArmafleks per tubo celiku pa tegel  5" x 20 mm
F.VArmafleks per tubo celiku pa tegel 3" x 20 mm
F.V. Valvol flutur me fllanxha, Pn 16 bar, DN80
F.VValvol nderprerese DN 65  2 1/2"
F.VValvol nderprerese DN 50  2"
F.VValvol nderprerese DN 40  2"
F.VValvol nderprerese DN 25  1"
F.VValvol nderprerese DN 20  @0 3/4" )
F.V. Filter uji DN 80, PN6 bar
F.V. Filter uji DN 65, PN6 bar
F.V. Xhunto antivibruese DN 80
F.V. Xhunto antivibruese DN 65
F.VValvul ajernxjerresi 1/2"
F.V. Reduktor presioni  3/4"
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F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature
F.VMbeshtjellese me flete alumini spesor 0,4 mm me adesive per tubot e celikut pategel, qe
lidhen me chillerin, ne planin 0.00
Instalimet e sistemit te ajrit
F.VKanale ajri -liamarine zingato 0 = (1:0.6) mm, me fllanxha etj
F.VTermoizolim izofleks me densitet te larte, me adeziv dhe veshje alumini 0 = 8 mm
F.V Bashkues antivibrues
F.VTub fleksibell termoizoluar me diameter  125mm
F.VTub fleksibel i termoizoluar me diameter  150mm
F.VTub fleksibel i termoizoluar me diameter  200mm
F.V Damper volumor  125 mm
F.V Damper volumor  150 mm
F.VDamper volumor  200 mm
F.VGrila dhenie / marrje ( 20x 10) cm - 1 D
F.VGrila dhenie / marrje (30x 15) cm – 2 DR/ LUG
F.VGrila dhenie / marrje ( 35x 15) cm - 2DR/ LUG
F.VGrila dhenie / marrje ( 35x20) cm - 2DR/ LUG
F.VGrila dhenie / marrje (45x20) cm-lDR/ LUG
F.VGrila shiu (80 x 30) cm + Filter G3
F.VGrila shiu ( 70 x 30 ) cm + Filter G3
F.VGrila shiu ( 80 x 30 ) cm
F.VGrila shiu (70 x 30) cm
F.V.Konstruksione metalike dhe armature montimi profile metalike, Prizhonier M12/MI0/M8,
bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni, percina, per te gjitha kanalet e ajrit.
MONTIM MAKINERI DHE PAISJEKONDICIONIMI
Njesi Sistemi Hidronik
Montim Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7/8 kË, prurja e ajrit Vmes.=1000m3/h,
I kompletuar me Valvoltre kalimshe + termostat ambienti.
Montim Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kË, prurja e ajrit
Vmes.=800m3/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Montim Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3kË, prurja e ajrit Vmax.=790
m3/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Montim Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.kË, prurja e ajrit Vmax.=610
m3/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Montim Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2kË, prurja e ajrit Vmax.=610
m3/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Montim Njesi kondicionimi Pompe Nxehtesie Ajer - Uje ,380 kË ftohje, 430 kË ngrohje bashke
me modulin hidraulik FUQIA ELEKTRIKE185 kË
Montim Akumulator vertikal 5000 litra I termoizoluar 10 cm , per rrejtin e ujit te ngrohte / te
ftohte bashke me rakorderite per lidhjet .
Montim Pompe qarkullues binjake prurja 29m3/h, renia e presionit 1.1 bar, bashke me flanxha e
aksesore montimi . ( 2 + 2 ) x 1.5 kË
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Montim Pompe qarkullues binjake , prurja 26m3/h, renia e presionit 1.1 bar, bashke me flanxha
e aksesore montimi . ( 2 + 2 ) x1.5 kË
Montim Pompe qarkullues binjake , prurja 21m3/h, renia e presionit 1.1 bar, bashke me flanxha
e aksesore montimi . ( 2 + 2 ) x1.5 kË
Montim Ene zgjerimi me membrane, 80litra 10 bar.per rrjetin fan coil bashke me aksesore
Montim Kolektor 5" me 2x2/12" + 2x3/4"+ 2x1/2" dalje , I termoizoluar , bashke me elementet e
montimit
Njesite e Ventilimit
Montim Njesi ventilimi e balancuar , me rikuperim te nxehtesise, prurja 3500m3/h, presion statik
100Pa, FUQIA ELEKTRIKE2X1.2 Kë
Montim Njesi ventilimi e balancuar , me rikuperim te nxehtesise, prurja 3300m3/h, presion statik
100Pa, FUQIA ELEKTRIKE 2X1.2 Kë
Montim Njesi ventilimi e balancuar , me rikuperim te nxehtesise, prurja 3000m3/h, presion statik
100Pa, FUQIA ELEKTRIKE 2X1.2 Kë
Montim Njesi ventilimi e balancuar , me rikuperim te nxehtesise, prurja 2500m3/h,
presion statik 100Pa, FUQIA ELEKTRIKE 2XO.75Kë
Montim Vent. Centrifugal Type: CVD9/7 V = 1500m3/h P= 100 Pa Fel= 147 Ëat
Set njesi kondicionimi e jashtme+brendshme dhoma e IT
FURNIZIM
MAKINERI DHE PAJISJE KONDICIONIMI
- Sistemi Ajrit te Kondicionuar
Njesi Sistemi Hidronik Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje /ngrohje 7/8 kË, prurja e ajrit
Vmes.=1000m3/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 5.6/6.3 kË, prurja e ajrit Vmes.=800m3/h, I
kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 5.6/6.3kË, prurja e ajrit Vmax.=790 m3/h, I
kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 3.6/4.0kË, prurja e ajrit Vmax.=610 m3/h, I
kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Fan Coil tip mural, kapaciteti ne ftohje /ngrohje 2.8/3.2kË, prurja e ajritVmax.=610 m3/h, I
kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.
Njesi kondicionimi Pompe Nxehtesie Ajer- Uje, 380 kË ftohje, 430kË ngrohje bashke me modulin
hidraulik. FUQIA ElEKTRIKE 85 kË
Akumulator vertikal 5000 litra , I
termoizoluar 10 cm per rrejtin e ujit te ngrohte / te ftohte bashke me rakorderite per lidhjet .
Pompe qarkullues binjake, prurja 29m3/h, renia e presionit 0.6 bar, bashke me flanxha e
aksesore montimi . 2 x 1.1 kË
Pompe qarkullues binjake, prurja 26m3/h, renia e presionit 0.6 bar, bashke me flanxha e
aksesore montimi . 2 x 1.1 kË
Pompe qarkullues binjake, prurja 21m3/h, renia e presionit 0.6 bar, bashke me flanxha e
aksesore montimi . 2 x 1.1 kË
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Ene zgjerimi me membrane, 80litra 10 bar.per rrjetin fan coil bashke me aksesore
Kolektor 5" me 2x2/12" + 2x3/4" + 2xl/2" dalje, I termoizoluar , bashke me elementet e montimit
Njesite e Ventilimit
Njesi ventilimi e balancuar , me rikuperim te nxehtesise prurja 3500m3/h, presion statik 100Pa,
FUQIA ELEKTRIKE 2Xl.2 Kë
Njesi ventilimi e balancuar me rikuperim te nxehtesise , prurja 3300m3/h, presion statik 100Pa,
FUQIA ELEKTRIKE 2X1.2 Kë
Njesi ventilimi e balancuar me rikuperim te nxehtesise, prurja 3000m3/h, presion statik 100Pa,
FUQIA ELEKTRIKE2X1.2 Kë
Njesi ventilimi e balancuar me rikuperim te nxehtesise , prurja 2500m3/h, presion statik 100Pa,
FUQIA ELEKTRIKE 2X1.2Kë.
Vent. Centrifugal Type: CVD 7/7 V = 1500m3/h P= 100 Pa Fel= 147 Ëat
PUNIME DHE MONTIME
PUNIME NDERTIMORE
PUNIME ELEKTRIKE
PUNIME HIDRO-TEKNIKE
PUNIME MNZ
PUNIME HVAC
FURNIZIM PAISJE
PAISJEASHENSORE
PAISJE ELEKTRIKE
PAISJEHIDRO TEKNIKE
PAISJE HVAC
NDERTIM - RIKONSTRUKSION I OBJEKTIT : GODINAT E DREJTORISE DHE
KOMISARIATIT TE POllCISE SHKODER ( PAISJET E SERVISIT + LAVAZHIT
Fuqi puntore per montim paisjesh servisi
PAISJE SERVISI
Konvergjenc
Ure 4.2 Ton
Testues Frenash
Testues amortizatori
Paisje xhokosh vetura
Paisje shmangjeje vetura
Paisje mbushje me gaz
Ure gershere 4.2 ton
Paisje testimi per gazrat
PAISJE LAVAZHI
Fshese me korent 1200Ë GAS25
Pompe lavazhi T.F 5.7KË 1450 RPM 200 bar pompe inoksi
Bombul shkume lavazhi 50L,3 bar
Furnizim pajisje
Pajisjet e servisit +Lavazhi
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III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, konstatohet se
është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm:
 Licencë e shoqërisë ”Junik” sh.p.k. ku rezulton se drejtues teknik janë personat: M.T.,
V.M., B.R., S.M., R.K., S.H., Th.N., L.M., M.A., N.S., E.Z., A.D., E.N..
 Deklaratë për plotësimin e kushtit 2.3.5 ku deklarohet se:
- Inxhinier Ndërtimi – minimumi 2
1. M.T.- Drejtues Teknik në licence Junik shpk
2. M. A. – Drejtues Teknik në licencë Junik shpk
- Arkitekt – minimumi 1
1. E.Z.M. – Drejtues Teknik në licencë Junik shpk
- Inxhinier Hidroteknik – minimumi 1
1. N.S. – Drejtues teknik në Licencë Junik shpk
2. F.N. – Drejtues Teknik në licencë Pepa Group shpk
- Inxhinier Elektrik – minimumi 2
1. B.R. – Drejtues teknik në licencë Junik shpk
2. A. C. – Drejtues teknik në Licencë Preka shpk
- Inxhinier Mekanik – minimumi 1
1.R. K. – Drejtues teknik në licencë Junik shpk
- Inxhinier gjeodet – minimumi 1
1. S. H. – Drejtues teknik në licencë Junik shpk
III.1.4. Në Vendimin nr. 42, datë 16.01.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit
dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim”, parashikohet se: “ 2.
Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të
shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punëmarrje tjetër publike.
Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri
ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit”.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” 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”.
III.1.6. 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.1.7. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
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Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme, në mbështetje edhe 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.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. 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.
Shoqëria “Junik” sh.p.k. ka paraqitur dokumentacionin e duhur në përmbushje të kriterit të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, sipas së cilës është paraqitur licenca
e shoqërisë ku janë të deklaruar drejtuesit teknikë të saj, është paraqitur deklarata me emrat e stafit
në pozicionet drejtues teknikë, dokumentacioni përkatës për këta drejtues (librezë pune, cv,
diplomë, kontratë etj) sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
III.1.8. Ashtu siç edhe autoriteti kontraktor sqaron në dokumentacionin e paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, KPP sqaron se në VKM nr. 42, datë 16.01.2008, është e
përcaktuar qartësisht papajtueshmëria e funksionit të drejtuesit teknike me çdo funksion tjetër. Në
lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se licencat e drejtuesve teknikë janë active
në fushën e mbikqyrjes dhe kolaudimit, sqarojmë se referuar VKM nr. 42, datë 16.01.2018, është
detyrim i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, në cilësinë e organit shtetëror përgjegjës për
licencimin në fushën e ndërtimit. Referuar kësaj VKM ekzistojnë rregulla të qarta ku përcaktohet
se në ç’mënyrë një subjekt ndërtimor i cili aplikon për licencë zbatimi është i detyruar pranë
organeve kompetente drejtuesit teknikë që disponojnë licencë mbikqyrje/kolaudim dhe se këto
licenca pezullohen deri në përfundimin e detyres së drejtuesit teknik pranë shoqërisë së ndërtimit
dhe kjo procedurë verifikohet vetëm nga organi kompetent që lëshon licencën i cili disponon të
gjithë kompetencën dhe dokumentacionin për të vlerësuar zbatimin e kushteve të përcaktuara në
legjislacion. Në rastin konkret, nisur edhe nga verifikimet e kryera në faqen zyrtare të Ministrisë
përkatëse, nisur nga pretendimi i ankimuesit, konstatohet se dokumentacioni provues i paraqitur
nga ankimuesi i përket vitit 2016, në listën përkatëse nuk evidentohet emri i drejtuesve teknikë të
shoqërisë “Junik” sh.p.k., ndërsa në lidhje me faktin e qënies së këtyre drejtuesve teknikë si
ekspertë në organet gjyqësore, sqarojmë se është një profesion që nuk hyn në përjashtimet e
përcaktuara në vendimin nr. 42, datë 16.01.2008.
Në lidhje me pretendimin e ankimuesit për faktin se drejtuesit teknikë janë të punësuar në shoqëri
të tjera (Grebis sh.p.k.), nga verifikimi në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Biznesit,
konstatohet se kjo shoqëri ka si fushë të veprimtarisë së saj një fushë të ndryshme nga fusha e
ndërtimit, si edhe duke mos u përfshirë kështu tek përjashtimet dhe papajtueshmëritë e pozicionit
të drejtuesit teknik të një shoqërie ndërtimi.
Nga ana tjetër, sqarojmë se operatori ekonomik ankimues në ankesën e paraqitur pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, ngre dyshime edhe për operatorët ekonomikë “Preka” sh.p.k. dhe “Pepa
Group” sh.p.k. në lidhje me drejtuesit teknik, duke mos paraqitur fakte e prova në lidhje me këtë
pretendim, por thjesht duke ngritur dyshime, ndërkohë që në lidhje me këtë pretendim të tij, akoma
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më tej, sqarojmë se nuk është respektuar shkalla e ankimimit, pasi, ky pretendim edhe pse pa fakte
e prova pasi operatori ekonomik ankimues ka barrën e provës në lidhje me çdo pretendim apo
dyshim të ngritur prej tij, nuk është paraqitur në ankesën e depozituar pranë autoritetit kontraktor
në respekt të shkallëve të ankimimit referuar edhe ligjit dhe rregullave të prokurimit publik.
Rrjedhimisht, sa më sipër analizuar, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se […] Anëtari i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Preka” shpk nuk plotëson kapacitetin ligjor pasi, referuar dokumenteve
të procedurës së prokurimit, objekti është ndërtim civil, ndërkohë që shoqëria nuk disponon në
objektin e veprimtarisë së saj pasqyruar në ekstraktin e regjistrit tregëtar veprimtarinë e ndërtimit
por vetëm të shitjes së materialeve elektrike, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, pika
1, gërma “a”, nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar kriteri:
“Ofertuesi duhet të deklarojë se:
a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001
“Për Organizatat jo Fitimprurëse”.[...]
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. në
sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se është paraqitur dokumenti Kontratë Bashkëpunimi,
e lidhur ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe shoqërisë ”Preka”
sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave të zërave të
punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
Referuar kësaj kontrate bashkëpunimi, konstatohet se janë ndarë edhe zërat e preventivit për
secilën shoqëri nga ku rezulton si më poshtë:
Shoqëria ”Preka” sh.p.k. ka marrë përsipër:
Punime Elektrike
B. Impianti Elektrik i Brendshëm ku pëfshihen nënzërat e tij (FV. Panel shpërndarës në tension të
ulët (K.E.KO.S1) kryesori i objektit; F.v. Panel Shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S2)
seksioni nr. 2; FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S3) salla TI; (FV. Panel
shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S4) dhomat e paraburgimit; (FV. Panel shpërndarës në
tension të ulët (K.E.KO.S5) kuzhina; (FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.KO.S6) bari;
(FV. Panel shpërndarës në tension të ulët (K.E.K1.s1, K.E.KI.S2., K.E.K2.51, K.E.K2.52, K.E.K3);
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A. Kabina Elektrike ku përfshihen nënzërat (F.v.Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 1*150mm2; F.v.
Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 1*95mm2 ; F.v. Kabell FG7(O)RO,6/1KV, 1*70mm2; F.v. Panel
shperndares ne tension te ulet (K.E.K); F.v. Konstruksione te vogle elektrike; FV.Elektroda zingate
T 1.5m; F.v. Percjelles bakri Cu, S=50mm I zhveshur; F.v. Shirit togezimi Zn=30x3mm)
B – Impianti elektrik servisi + Lavazh + Kashuni, ku përfshihen nënzërat e tij (Impianti elektrik i
brendshëm- F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.S)servisi)
B – Impianti elektrik servisi + Lavazh + Kashuni (Impianti elektrik i brendshëm- F.v. Elektroda
togezimi, profil zingato 1,5m; Impianti i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike – FV Elektroda
zingate T 1.5 m)F.V. Shtylla centrifuguara b
Spostimi i linjave TM/TU ekzistuese ku përfshihen zërat (jithashtu është paraqitur/j NM -10m,
150/283/5).
III.2.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të shoqërisë ”Preka” sh.p.k. rezulton se është paraqitur
dokumentacioni:
- ”Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit ”Shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar”, ku në pikën 9 ”Objekti i aktivitetit” është përcaktuar: ”
Punime elektrike të të gjitha llojeve instalime, projektime etj. Tregëtim i materialeve elektrike,
Tregëtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport, i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë,
konfeksione, makineri dhe pajisje, të pajisjeve elektro – shtëpiake, hidro – sanitare transport për
vete dhe të tretë.
- Licencë në emër të shoqërisë ”Preka” sh.p.k. me nr. NZ 4634/1 ku përfshihen kategoritë e
punimeve NP – 11, NS – 5, NS – 13, NS – 14;
- Shtojca Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, ku nga shoqëria ”Preka” sh.p.k.
deklarohet se: ”Operatori ekonomik Preka shpk është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të
Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit[...]”.
III.2.4. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet
të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”. Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës,
bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen
përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për
dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me
kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në
pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore,
të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat
ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
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III.2.5. 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.2.6. Sqarojmë se, referuar rregullave të prokurimit publik, 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ”Preka” sh.p.k. si anëtar i bashkimit të
operatorëve ”Junik” sh.p.k. & ”Pepa Group” sh.p.k. & ”Preka” sh.p.k. është në përputhje me
kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi operatori ekonomik
“Preka” sh.p.k. referuar edhe zërave të preventivit të marra përsipër, e plotëson kërkesën për
objektin e veprimtarisë në fushën e prokurimit për atë pjesë të punëve që ka marrë përsipër, pra
objekti i veprimtarisë së tij është në fushën e punimeve elektrike të të gjitha llojeve instalime,
projektime etj., tregëtim i materialeve elektrike, tregëtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport,
i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, konfeksione, makineri dhe pajisje, të pajisjeve
elektro – shtëpiake, hidro – sanitare transport për vete dhe të tretë, në përputhje edhe me zërat e
preventivit të marra prej tij përsipër që janë në fushën elektrike.
Gjithashtu, në lidhje me pretendimin e ngritur nga ankimuesi në lidhje me licencën e shoqërisë
”Preka” sh.p.k. pas kthimit të përgjigjes së autoritetit kontraktor (pretendim i pa ngritur pranë
autoritetit kontraktor në respekt të shkallëve të ankimimit të përcaktuara në ligjin dhe rregullat e
prokurimit publik), referuar edhe licencës së paraqitur nga shoqëria ”Preka” sh.p.k. konstatohet se
disponon ato kategori punimesh që përputhen me objektin e veprimtarisë të pasqyruar në ekstraktin
e QKR si edhe me zërat e marrë përsipër referuar preventivit të autoritetit kontraktor. Licenca e
kësaj shoqërie është lëshuar në vitin 2011 nga Ministria e Punëve Publike, Transporteve dhe
Telekomunikacionit si organi përgjegjës për lëshimin e këtyre licencave, referuar edhe vitit të
lëshimit të saj (kohës kur është lëshuar).
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.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ”Preka” sh.p.k. ka
paraqitur dokumentacion sipas kërkesave të autoritetit kontraktor të përcaktuara në dokumentat e
tenderit, e si rrjedhim pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se […] kemi dyshime të arsyeshme
se katalogët e dorëzuar nga Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. & “Pepa Group”
shpk & “Preka” shpk nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe si edhe mungon dokumentacioni i
plote i kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor. Gjithashtu secili prej anëtareve të bashkimit të
operatoreve ekonomike duhet të dëshmojë se disponon MAF ose DAF në përputhje me elementët
konkrete të bashkëpunimit të marrë përsipër, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se :

xi.



xii.




xiii.





xiv.




III.3.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 12 Kriteret e përgjithshme të pranimit /kualifikimit, pika
2.3. Kapaciteti teknik, pika 2.3.10., nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri :
« 2.3.10.Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se produktet e ofruara do te jene konform
standarteve me te mira sipas preventivit dhe specifikimeve teknike, dhe kete duhet ta vertetoje
ne baze te dokumentacionit si Autorizimin e prodhuesit/distributorit, Çertifikatat ISO ose
Certifikatat e Konformitetit CE si dhe kataloget (skedat teknike) per pajisjet si me poshte vijon :
Per zerin e preventivit:
-Panel Rack 36 U i kompletuar
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-UPS 30 KVA aut. 5' ngarkese e plote, 12' ne 70% ngarkese.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Gjenerator silencioz 250 KVA.
-Gjenerator silencioz 80 KVA.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Transformator me vaj 20-0,4, 630 KVA.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
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xv.




xvi.

Per zerin e preventivit:
-Sëitch POE 16 porta
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Kamera te jashtme, IP sipas specifikimeve.
-Kamera te brendshme, IP sipas specifikimeve.





Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.

xvii.

Per zerin e preventivit:
-Central MNZ 4 loop - 16 loop.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.





xviii.




xix.



xx.




Per zerin e preventivit:
-Njesia e regjistrimit te kamerave NVR 32 CH.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO e distributorit/CE.

Çertifikate ISO per prodhuesin/CE.
Per zerin e preventivit:
-Elektropompe me Q= 1400 l/min dhe H= 60 m.
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.

Çertifikate ISO per prodhuesit/CE.
Per zerin e preventivit:
-Njesi kondicionimi Pompe Nxehtesie
Autorizim nga prodhuesi per distributorin e autorizuar.
Autorizim nga distributori per ofertuesin.
Çertifikate ISO /Certifikate Eurovent per prodhuesin.
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Skeda teknike te permbaje karakteristikat teknike te artikullit me qellim qe Autoriteti Kontraktor
te gjykoje nese malli i ofruar ploteson kerkesat teknike te percaktuara ne dokumentat e
tenderit.(Pjeset specifike te skedes teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe prokurohet n.q.s
nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen).
Në rast se operatorët ekonomik nuk janë prodhues te materialeve te mesiperme ata duhet të
paraqesin:
Autorizimin e prodhuesit i leshuar direkt nga Prodhuesi i paisjeve ose distributori I autorizuar
nga prodhuesi, per operatorin ekonomik ofertues, i cili duhet te permbaje dhenien e te drejtave
per shitjen e mallrave objekt i prokurimit dhe mbulimin e garancise sipas specifikimeve
teknike.
Operatoret e huaj e konomik, duhet te paraqesin te gjithe dokumentacionin e tyre ne gjuhen
shqipe (si gjuhe e ofertes), te bejne noterizimet perkatese si dhe te jene te certifikuara
“Apostille”. Per vendet qe nuk kane ratifikuar Konventen e Hages, date 5 tetor 1961, “per
heqjen e kerkeses per legalizim diplomatik e konsullor te dokumenteve zyrtare te huaja”, duhet
te behen legalizimet ne ambasadat, konsullatat ose zyrat respective nga vendi i origjines.
(mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues).
III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. &
“Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. rezulton se, është paraqitur dokumenti Kontratë
Bashkëpunimi, ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe shoqërisë
”Preka” sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave të zërave
të punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës shoqëria “Junik”
sh.p.k. është përfaqësuese e këtij bashkimi operatorësh ekonomikë.
III.3.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, konstatohet se
në përmbushje të kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor është paraqitur dokumentacioni në
lidhje me skedat teknike të pajisjeve të kërkuara (gjenerator, elektropompë, njësi kondicionimi,
panel rack, kamera të brendshme e të jashtme etj), të cilat konstatohet se janë në gjuhën shqipe të
përkthyera dhe të noterizuara, ose vetëm në gjuhën shqipe.
III.3.4. Në dokumentat e tenderit Seksioni 1, është përcaktuar në pikën 4.6. që gjuha për hartimin
e ofertave është ”Shqip”.
Në Shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, është përcaktuar se: Nëse gjuha e përdorur në
procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një
përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Gjithashtu, në Shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, në pikën 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2.3.10.
është përcaktuar ”[...] (Pjeset specifike te skedes teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe
prokurohet n.q.s nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te
noterizohen).[...] Operatoret e huaj e konomik, duhet te paraqesin te gjithe dokumentacionin e
tyre ne gjuhen shqipe (si gjuhe e ofertes), te bejne noterizimet perkatese “.
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III.3.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se skedat teknike të paraqitura nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik”sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. janë
paraqitur sipas përcaktimeve të bëra në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor, disa
në gjuhën shqipe dhe disa në gjuhë të huaj, të përkthyera në gjuhën shqipe dhe të noterizuara.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi
i mësipërm i operatorëve ekonomikë përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor, ndaj
pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3.6. Në lidhje me pretendimin e ngritur nga operatori ekonomik ankimues për bashkimin e
operatorëve ekonomikë (citojmë) “edhe mungon dokumentacioni i plote i kërkuar nga ana e
autoritetit kontraktor. Gjithashtu secili prej anëtareve të bashkimit të operatoreve ekonomike
duhet të dëshmojë se disponon MAF ose DAF në përputhje me elementët konkrete të bashkëpunimit
të marrë përsipër”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në ankesën drejtuar pranë K.P.P,
operatori ekonomik ankimues nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime
a-priori për të gjithë kriterin në total, duke ngritur dyshime e hamendësime, se mungon
dokumentacioni i plotë i kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor.
III.3.6.1. Përsa i përket pretendimit të operatorit ekonomik ankimues përsa i përket MAF e DAF
që nuk janë paraqitur nga operatorët ekonomikë “Pepa Group” sh.p.k. dhe “Preka” sh.p.k. në
përputhje me përqindjen e marrë përsipër, sqarojmë se referuar kontratës së bashkëpunimit dhe
ndarjes së zërave të preventivit, rezulton se pajisjet për të cilat kërkohet skeda teknike si edhe MAF
e DAF, janë marrë përsipër vetëm nga operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. nga i cili rrjedhimisht
është paraqitur dokumentacioni i kërkuar sipas kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga ana autoritetit kontraktor, në përputhje me përqindjen e marrë përsipër.
III.3.6.2. Akoma më tej, referuar 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 shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas
juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit
afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 17, “Forma dhe
përmbajtja e ankesës”, pika 3:
- Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.3.6.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhej
të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës,
në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë.
Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ, i cili
në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO
e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy
organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën
e prokurimit publik.
III.3.6.4. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë.
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Theksojmë se mospërmbushja e kriterit apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor mund
të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose problematika
që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin
fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.3.6.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve të
këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës
së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana
tjetër.
III.3.6.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë
ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar
paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron mbi kurrizin e pretenduesit,
ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse
vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.3.6.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara tij
ose të barabartë me të në ofertë ekonomike, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin
e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit
publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.3.6.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe parimi
juridik i cili thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave (pretendimeve) dhe provave.
Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të
investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime
hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Rrjedhimisht këto pretendime të operatorit ekonomik ankimues nuk merren në shqyrtim.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: Gjithashtu kemi dyshime të
arsyeshme se ka mospërputhje midis përqindjes së bashkëpunimit të marrë përsipër referuar
kontratës së bashkëpunimit dhe shumës së vlerave të elementëve konkretë të marrë përsipër
referuar preventivit, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. &
“Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. rezulton se, është paraqitur dokumenti me emërtimin
Kontratë Bashkëpunimi, ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe
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shoqërisë ”Preka” sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave
të zërave të punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës shoqëria “Junik”
sh.p.k. është përfaqësuese e këtij bashkimi operatorësh ekonomikë.
III.4.2. Në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se është paraqitur dokumenti Formular i
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikëve nga ku konstatohet se në këtë formular, është
paraqitur edhe preventivi përkatës nga ku evidentohet se përbri secilit zë të preventivit është
përcaktuar edhe emri i operatorit ekonomik që ka marrë përsipër të kryejë këtë punim.
Nga verifikimi rezulton se, zërat dhe vlerat që ka marrë përsipër secili anëtar i bashkimit të
operatorëve ekonomikë përputhen si në kontratën e bashkëpunimit ku kanë përcaktuar përqindjen
dhe bashkëlidhur edhe preventivi përkatës për secilin operator ekonomik anëtar të këtij bashkimi,
ashtu edhe në formularin e ofertës.
Gjithashtu, nisur nga pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, nga verifikimi rezulton se
shumat e vlerave të elementëve konkretë të marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit përputhen
me zërat e detajuar e të përcaktuar në formularin e ofertës së paraqitur nga ky bashkim operatorësh
ekonomikë. Operatori ekonomik ankimues nuk mund të ngrejë dyshime apriori të pabazuara e të
pafaktuara por deklaron thjesht se dyshon se ka mospërputhje.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. 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.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. ka
paraqitur dokumentacionin e duhur në përmbushje të kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit, sipas së cilës ka ndarë në kontratën e bashkëpunimit përqindjen dhe zërat
konkretë që do të kryejë secili, referuar preventivit të kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se […] kemi dyshime të arsyeshme
se kriteri në lidhje me personelin teknik të domosdoshëm për kryerjen e punimeve (manovrator,
karpentier, hekurthyes etj) plotësohet vetëm nga shoqëria “Junik” shpk ndërkohë që anëtarët e
tjerë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Preka” shpk nuk disponojnë
staf të kualifikuar në përputhje me përqindjen e bashkëpunimit dhe elementët konkretë të marrë
përsipër kjo referuar edhe nenit 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar[...]”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se :
III.5.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 12 Kriteret e përgjithshme të pranimit /kualifikimit, pika
2.3. Kapaciteti teknik, pika 2.3.7.(pas modifikimit të dokumentave dhe publikimit të shtojcës në
sistemin e prokurimeve elektronike), nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri:
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« 2.3.7- Përvec inxhinierave te siperpermendur, në listëpagesë duhet të rezultojnë të punësuar
personeli teknik i domosdoshëm me dëshmi kualifikimi të Sigurimit Teknik, të lëshuara nga ISHTI
ose nga organe kompetente për certifikimin nga të cilët:
Karpentier 4 (katër), Hekurkthyes 3 (tre), Murator/Suvator 4 (katër),Hidraulik 3 (tre), Elektricist
5 (pesë), Bojaxhi 5 (pesë), Teknik Mekanik/Instalator 3(tre), Manovrator 4(katër), Montator 2
(dy), Punetori izolimi 1 (një), Saldator 2 (dy), Shtrues pllakash 1 (një).
Punonjesit e certifikuar duhet te rezultojne ne Listepagesat e konfirmuara nga Administrata
Tatimore”.
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. &
“Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. rezulton se, është paraqitur dokumenti Kontratë
Bashkëpunimi, ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe shoqërisë
”Preka” sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave të zërave
të punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës shoqëria “Junik”
sh.p.k. është përfaqësuese e këtij bashkimi operatorësh ekonomikë.
III.5.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, konstatohet se
është paraqitur dokumenti Deklaratë mbi plotësimin e kushtit 2.3.7. të kritereve specifike për
kualifikim ku deklarohet se:
Shoqëria ”Junik” sh.p.k. ka të punësuar personelin si më poshtë:
1.Karpentier 4
- S.N.; A.L.; F. M., G. H.;
2. Hekurthyes 3
- M.M.; V.N.; E.N.;
3. Murator / Suvator 4
- B.B.; N.H.; N.U.;A.S.;
4. Hidraulikë 3
A.P.; GJ.M.; F.P.;
5. Elektricistë 5 të kërkuar nga AK, 7 të disponuar nga shoqëria Junik sh.p.k.
- E.D.; A.L.; H.H.; B.R.; P.GJ.; P. H.; F.N.;
6. Bojaxhi 5
- A. G.; D.K.; K.K.; E. G.; A.N.;
7. Teknik / Mekanik/ Instalator 3
- A.GJ.; A.K.; D.B.;
8. Manovrator 4
- T.R.; SH.A; D.K.; Z.M.;
9. Montator 2
- A.M.; A.R.;
10. Punëtor izolimi 1
- K.D.;
11. Saldator 2 të kërkuar nga AK, disponimi i shoqërisë 3
A.S.; L. P.; P.L.;
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12. Shtrues pllakash 1
A.H.
Gjithashtu deklarojmë se punonjësit e çertifikuar të cituar më sipër, rezultojnë në listëpagesat e
konfirmuara nga Administrata tatimore (shiko listëpagesat bashkëlidhur për këtë procedurë).
III.5.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike
rezulton se për personelin ndihmës teknik të deklaruar në deklaratën e mësipërme, është paraqitur
edhe dokumentacioni përkatës sipas kërkesave të paraqitura në dokumentat e tenderit.
III.5.5. Referuar kontratës së bashkëpunimit, rezulton se, shoqëria “Junik” sh.p.k. ka marrë
përsipër 98% të zërave të preventivit të kontratës objekt prokurimit, ku përfshihen punime
ndërtimi, hidraulike, elektrike etj. Shoqëritë “Preka” dhe “Pepa Group” sh.p.k. kanë marrë përsipër
vetëm nga 1% të zërit të preventivit të kësaj kontrate, ku përfshihen përkatësisht punimet elektrike
dhe punime hidraulike, ndërsa shoqëria “Junik” sh.p.k. ka marrë përsipër të gjithë zërat e tjerë të
preventivit ku përfshihen njëkohësisht edhe punimet elektrike dhe hidraulike (referohu përcaktimit
të zërave të punimeve të marra përsipër në pikën III.1. të arsyetimit). Referuar kësaj përqindje si
edhe zërave konkretë të punëve të marra përsipër nga secila shoqëri, konstatohet se bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k., ka plotësur
kriterin e mësipërm në përputhje me përqindjen e tij. Referuar pretendimit të ankimuesit se
shoqëritë “Pepa Group” sh.p.k. dhe “Preka” sh.p.k. nuk kanë paraqitur asnjë punonjës/staf teknik,
sqarojmë se referuar përqindjes së marrë përsipër, si edhe zërave konkretë të përcaktuar në
kontratën e bashkëpunimit, për ato zëra punimesh të marra përsipër, rezulton se, ky kriter nga këta
operatorë ekonomikë duhet të plotësohet në një masë të papërfillshme dhe të pallogaritshme duke
mos plotësuar një shifër të numërueshme (0.03), çka rrjedhimisht nuk mund të konsiderohet edhe
për nga ana matematikore një numër i plotë edhe në rast rrumbullakimi të kësaj shifre, ndërkohë
që nga ana e shoqërisë “Junik” sh.p.k. në proporcion me përqindjen e marrë përsipër, zërat e punës
referuar preventivit, ka paraqitur në mënyrë të plotë të gjithë dokumentacionin për personelin
teknik ndihmës.
III.5.6. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet
të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”. Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës,
bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen
përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për
dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me
kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në
pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore,
të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

69

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.5.7. 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.5.8. Sqarojmë se, referuar rregullave të prokurimit publik, 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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & ”Preka” sh.p.k. është në përputhje me
kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
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.
Rrjedhimisht sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se […] kemi dyshime të arsyeshme
si edhe paraqesim prova se anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Pepa Group” sh.p.k.
dhe “Preka” shpk nuk përmbushin kapacitetin teknik dëshmi të kontratave të ngjashme. “Preka”
shpk e cila referuar edhe objektit të veprimtarisë së saj nuk disponon kontrata të ngjashme në
përputhje me % e bashkëpunimit të marrë përsipër, pasi kontratat e saj kryesish janë furnizime
mallrash elektrikë të cilat nuk mund të konsiderohen të ngjashme në ndërtime civile [...]. Në lidhje
me kontratat e shoqërisë “Pepa Group” shpk pasi kemi marrë në shqyrtim Bulentin e Njoftimeve
Publike duke nisur nga viti 2015 e në vijim konstatojmë se disponon vetëm 1 punë publike e cila
është kontrata për mirëmbajtje rrugësh lidhur me Bashkinë Fusharrëz e cila nuk është një kontrate
e ngjashme me referuar objektit të kontratës objekt prokurimi, madje dhe vlera është shumë e vogël
4,996,685 00 lekë pa TVSH, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 12 Kriteret e përgjithshme të pranimit /kualifikimit, pika
2.3. Kapaciteti teknik, pika 2.3.1., nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri :
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Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e
mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:
2.3.1/a Punë të ngjashme, për 1 (një) objekt të vetem të së njëjtës natyrë në një vlerë prej jo me
pak se 50% e fondit limit të objektit që prokurohet 402,698,030 leke pa TVSH, të ekzekutuar gjatë
tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit;
ose
2.3.1/b Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është të paktën një vlerë
prej sa dyfishi i vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet;
punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku,
është jo më pak se dyfishi i vleres se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
- Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka
përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë do të paraqisin kontratat e
ngjashme ne raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.
Ndërsa pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit të përkohshmëm në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkim.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
-Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e
dokumentat e mëposhtme:
Per kontrata te realizuara me Institucione shteterore, :
- Deklaratën/Formularin sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;dhe
- Kontrata
Per kontrata te realizuara me subjekte private :
- Kontrata ,
- leja e ndertimit,
- situacioni perfundimtar,
- akt i kolaudimit ,
- leje shfrytezimi,
- Faturen tatimore te deklarimit te objektit ne organet tatimore”.
III.6.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k. &
“Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. rezulton se, është paraqitur dokumenti Kontratë
Bashkëpunimi, ndërmjet shoqërisë “Junik” sh.p.k., shoqërisë “Pepa Group” sh.p.k. dhe shoqërisë
”Preka” sh.p.k., nga ku shoqëria “ Junik” sh.p.k. merr përsipër të kryejë 98% të vlerave të zërave
të punimeve të preventivit, shoqëria ”Pepa Group” sh.p.k. dhe ”Preka” sh.p.k. kanë marrë
përkatësisht secila nga 1% të vlerave të zërave të punimeve të preventivit.
Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës shoqëria “Junik”
sh.p.k. është përfaqësuese e këtij bashkimi operatorësh ekonomikë.
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III.6.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, konstatohet se
është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm në përmbushje të kriterit të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor:
Deklaratë mbi punimet e ngjashme në përputhje me pikën 2.3.1/B të kritereve specifike për
kualifikim të realizuara nga operatori “Preka” sh.p.k. si më poshtë:
Shoqëria “Preka” sh.p.k. ka paraqitur kontratat e mëposhtme:
- Kontratë me objekt “Ndërtimi i rrjetit Tm kabllore Dobrac, Ndërtim rrjeti TM Ajrore
fermentim Golem” me nr. Prot 2182 të datës 23.07.2015, me vlerë 4.130.304 lekë me
tvsh, me afat 20 ditë, ku përqindja e punimeve të marra përsipër nga shoqëria “Preka”
sh.p.k. është në masën 65%, shoqëruar me situacion përfundimtar me vlerë realizuar
4.069.730 lekë me tvsh, akti i kolaudimit, formular vlerësimi;
- Kontratë “Rikonstruksion Ndriçimi rrugë Dytësore” me nr. Prot 14548/15, datë 07.12.2016
me vlerë 4.689.144 lekë pa tvsh, me afat realizimi 21 ditë, ku përqindja e punimeve të
marra përsipër nga kompania Preka shpk është në masën 40%, shoqëruar me situacion
përfundimtar me vlerë realizuar 5.626.320 lekë me tvsh; akt kolaudimi, formular vlerësimi;
- Kontratë “Rikonstruksion Ndriçimi rrugë dytësore”, me nr. Prot. 11508/14, datë
04.09.2017 me vlerë 5.877.770 lekë pa tvsh, me afat realizimi 30 ditë ku përqindja e
realizimit të punimeve të marra përsipër nga shoqëria “Preka” sh.p.k. është në masën 50%;
situacioni përfundimtar me vlerë realizuar 5.877.389 lekë me tvsh; akti i kolaudimit,
formular vlerësimi;
- Kontratë ”Rikonstruksion Ndriçimi rrugë dytësore” e datës 15.07.2015, me vlerë 2.349.509
lekë me tvsh me afat realizimi 30 ditë ku përqindja e realizimit të punimeve të marra
përsipër nga kompania Preka sh.p.k. është në masën 80%, situacion përfundimtar me vlerë
realizuar 2.349.228 lekë me tvsh, akt kolaudimi, formular vlerësimi;
III.6.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ”Preka” sh.p.k. në
sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se është dorëzuar:
 Kontratë sipërmarrje punë publike, e lidhur në datën 07.12.2016, ndëmrjet Bashkisë
Shkodër dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Preka” sh.p.k. & ”Junik” sh.p.k. nga ku
shoqëria ”Preka” sh.p.k. merr përsipër 40% dhe shoqëria ”Junik” sh.p.k. merr përsipër
60%, me objekt ”Rikonstruksion ndriçimi rruge dytësore”, me fond limit 4.689.144 lekë
pa tvsh, me afat 21 ditë,
- Formular vlerësimi;
- Situacion përfundimtar;
- Akt kolaudimi;
 Kontratë sipërmarrje punë publike, e lidhur në datën 04.09.2017, ndëmrjet Bashkisë
Shkodër dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Preka” sh.p.k. & ”Junik” sh.p.k. nga ku
shoqëria ”Preka” sh.p.k. merr përsipër 50% dhe shoqëria ”Junik” sh.p.k. merr përsipër
50%, me objekt ”Ndriçim rrugë dytësore”, me fond limit 4.898.142 lekë pa tvsh, me afat
30 ditë,
- Formular vlerësimi;
- Situacion përfundimtar;
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Akt kolaudimi;
Kontratë sipërmarrje punë publike, e lidhur në datën 15.07.2015, ndëmrjet Bashkisë
Shkodër dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Preka” sh.p.k. & ”Junik” sh.p.k. nga ku
shoqëria ”Preka” sh.p.k. merr përsipër 80% dhe shoqëria ”Junik” sh.p.k. merr përsipër
20%, me objekt ”Rikonstruksion ndriçimi rrugë dytësore”, me fond limit 1.957.924 lekë
pa tvsh, me afat 30 ditë,
- Formular vlerësimi;
- Situacion përfundimtar;
- Akt kolaudimi;
 Kontratë sipërmarrje, e lidhur në datën 23.072015, ndëmrjet OSHEE – Drejtoria Rajonale
Shkodër dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Preka” sh.p.k. & ”Junik” sh.p.k. nga ku
shoqëria ”Preka” sh.p.k. merr përsipër 65% dhe shoqëria ”Junik” sh.p.k. merr përsipër
35%, me objekt ”Ndërtim i rrjetit Tm kabllore Dobraç, Ndërtim rrjeti Tm Ajrore
Fermentim Golem”, me fond limit 3.441.920 lekë pa tvsh, me afat 20 ditë,
- Formular vlerësimi;
- Situacion përfundimtar;
- Akt kolaudimi;
Ndërsa nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ”Pepa Group”
sh.p.k., rezulton se është depozituar dokumentacioni i mëposhtëm në lidhje me kontratat e
ngjashme:
 Deklaratë mbi punimet e ngjashme në përputhje me pikën 2.3.1/B të kritereve specifike për
kualifikim të realizuar nga operatori Pepa Group shpk
- Objekti i kontratës ”Ndërtim palestre pranë shkollës Abaz Sinani dhe Migjeni, Bashkia
Pukë”; Formular vlerësimi- ka filluar në 19.09.2016 dhe mbaruar më 19.06.2017. Vlera
sipas kontratës 50.421.256 lekë me tvsh dhe vlera e realizuar është 50.408.053 lekë me
tvsh; akt kolaudimi; situacion përfundimtar me vlerë 50.408.053 lekë me tvsh
 Formular vlerësimi për operatorin ekonomik ”Pepa Group” sh.p.k. (nënkontraktor), për
kontratën me objekt ”Strukturë sportive, palestër 1-Kat, Kompleksi Shkollorë Pukë”,
lidhur në datën 19.09.2016 dhe përfunduar në datën 19.06.2017, me vlerë të realizuar
50.408.052,6 lekë me tvsh;
Akt kolaudimi;
Situacione progresive total;
Fatura tatimore;
Kontratë ndërmjet shoqërisë ”Arifaj” sh.p.k. dhe shoqërisë ”Pepa Group” sh.p.k. si
nënkontraktore;
Shkresa nga autoriteti kontraktor Bashkia Pukë për miratim nënkontraktori;
III.6.5. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
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Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi”. Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit
të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të
përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe
elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit
të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për
dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me
kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në
pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore,
të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat
ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
III.6.6. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.”
III.6.7. 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.6.8. Neni 26, pika 6 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave për
prokurimin publik”, i ndryshuar parashikon: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti
kontraktor kërkon:
a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë
së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të
kontratës që prokurohet.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara
nga një ent publik ku të shënohenvlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdolloj
dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e
suksesshmetë punëve.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor
kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohenvlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e
shoqëruar me fatura tatimore dhe çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet në
legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve”.
III.6.9. 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.
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Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.6.10. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë
”Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se ky i fundit dhe konkretisht operatorët ekonomikë “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka”
sh.p.k., kanë paraqitur dokumentacionin sipas kërkesave të autoritetit kontraktor të përcaktuara në
dokumentat e tenderit, duke e tejkaluar vlerën e kontratave të ngjashme të paraqitura në përputhje
me përqindjen e marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
III.6.11. Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit
të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet
që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimi
por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. Autoriteti kontraktor
nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale, por të analizojë në themel dhe në mënyrë
të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e dokumentuara nga ofertuesit/kandidatët, në funksion
të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilin vendosen kriteret e përcaktuara. Sa më sipër, KPP,
konstaton se, me dokumentacionin e paraqitur, operatori ekonomik ankimues ka plotësuar kriterin
e vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr. 12, pika 2.3.1. “Për Kapaciteti teknik” të
dokumentave të tenderit për sa i përket eksperiencës së ngjashme. KPP gjykon se për të plotësuar
pikën e mësipërme të kërkesave për kualifikim për eksperiencën e ngjashme, operatorët ekonomikë
duhet të paraqesin kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet dhe jo kontrata të njëjta, pasi
për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
eksperiencat e mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimi por, edhe në përputhje me volumin
e përcaktuar në dokumetat e tenderit. Gjithashtu vlen të theksohet se vlera e përgjithshme e
punimeve të ngjashme të realizuara e evidentuar në dokumentat e paraqitura nga ky operator
ekonomik, e tejkalon vlerën prej 40% të fondit limit në përputhje edhe me përqindjen e përcaktuar
në kontratën e bashkëpunimit. Në këto kushte, KPP gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Junik” sh.p.k. & “Pepa Group” sh.p.k. & “Preka” sh.p.k. e ka përmbushur kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor për sa i përket kontratave të ngjashme.
Rrjedhimisht sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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Përsa më sipër, 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,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Curri” sh.p.k.
& “Xhengo” sh.p.k., për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF57736-03-21-2018, me objekt “Ndërtimi i objekteve të Drejtorisë Vendore të Policisë
Shkodër”, me fond limit 402.698.030 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.05.2018, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
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. 1133 Protokolli
Datë 18.06.2018
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Anëtar
Anëtar
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Vilma Zhupaj
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