VENDIM
K.P.P 524/2018
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 07.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nuhaj” sh.p.k
dhe kualifikimin e operatorit ekonomik “Mag” shpk nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-5874703-26-2018 me objekt “Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te
Bashkise Fier dhe enteve te saj”, me fond limit 11,667,800 leke
pa TVSH, zhvilluar në datë 17.05.2018 nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Fier.

Ankimues:

“Nuhaj” shpk
Rruga Nacionale Fier-Patos, 500 m larg Drejtorisë së Policisë së
Qarkut, përballë varrezave publike Fier

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Fier (Organi Qendror Bleres)
Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”

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
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nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili nuk e
ka pranuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit,
në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 26.03.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-58747-03-26-2018 me objekt “Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te
Bashkise Fier dhe enteve te saj”, me fond limit 11,667,800 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 17.05.2018
nga autoriteti kontraktor, Bashkia Fier.
II.2 . Në datën 17.05.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 30.05.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
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-

Nuhaj
Mag
Power Industries

9301500.00 I skualifikuar
10999500.00 I kualifikuar
11468000.00 I kualifikuar

II.4. Në datën 30.05.2018 operatori ekonomik “Nuhaj” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
-

Operatori ekonomik ‘Nuhaj’sh.p.k skualifikohet nga kjo proçeduare per arsyet e meposhtme:
Sipas kritereve te vecanta te kualifikimit te DST pika 2.3.2 kerkohet qe numri punonjesve te jete
jo me I ulet se 10 punonjes (ne kete numer perfshihet dhe stafi drejtues) a. 1 inxhinier mekanik
b. 4 punonjës xhenerik c. 1 saldator d. 2 motorist e. 1 elektroauto f. 1 pompist Kërkohet qe për
specialistet e me sipërm te paraqiten: • kontrate pune me afat vlefshmërie për periudhën e
zbatimit te marrëveshjes kuadër. • Dokument qe te vërtetoje kualifikimin sipas profilit te
kërkuar (diplome, certifikatë, dëshmi etj.) Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga
shoqëria Nuhaj rezulton se kjo shoqëri për specialistet e kërkuar ne piken 2.3.2 germa b,c,d dhe
e ka paraqitur vetëm kontratën dhe librezën e punës por jo dokumentacionin qe te vërtetoj
kualifikimin sipas profilit te kërkuar (diplome, certifikatë, dëshmi etj.). Për këtë arsyeje ky
operator s’kualifikohet nga kjo procedure pasi nuk plotëson piken 2.3.2 te DST.

-

Ne DST është kërkuar se: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të
noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të
pasakta, konsiderohen si kushte për s `kualifikim. Sipas kritereve te vecanta te kualifikimit te
DST pika 2.3.5 kerkohet qe te dëshmoj se disponon mjetet dhe pajisjet teknike apo që mund t’i
vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontraten per mjete si me poshte:
a) Vinç urë mbi 10 ton - cope 1 (një) b) Torno me shtrat mbi 3 m - cope 1 (një) c) Makineri për
barrenim d) Makineri për presim tubosh te çdo madhësie bokulle dhe rekorde e) Ratifik për
testate dhe pjese pompe f) Bankoprove për testim pompash hidraulike / pistonash g) Grope ose
platformë te ngritura për kontrollin /riparimin defekteve h) Karroatrec për transportin e
mjeteve deri ne serisë (pronësi ose qera.OE duhet te paraqesë lejen e qarkullimit kolaudimin
siguracionin) • Për këtë operatori ekonomik duhet te paraqesë dokumenta zyrtare qe vërtetojnë
se këto pajisje i ka ne pronësi aktualisht (dokumenta qe vërtetojnë blerjen) ose i ka marr me
kontrate qeraje. Ne rastin kur janë marr me qera duhet te paraqitet kontrata e qiramarrjes e
vlefshme deri ne përfundimin e marrëveshjes. Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga
shoqëria Nuhaj rezulton se kjo shoqëri nuk ka paraqitur asnjë dokument ku te vërtetoj se
disponon makineritë e kërkuara ne pikat a,b,c,d,e,f. Nga shoqëria Nuhaj janë paraqitur dy akt
marrëveshje për këto pajisje. Operatori ekonomik Nuhaj ka paraqitur një akt marrëveshje me
subjektin Nelson Hoxha dhe me subjektin Arben Budaj te cila nuk janë te lidhura para noterit.
Bashkëlidhur këtyre akt marrëveshjeve midis subjekteve nuk është paraqitur asnjë dokument
zyrtar ku te vërtetohet se subjekti Nelson Hoxha dhe Arben Budaj disponon këto makineri. Ne
DST është kërkuar qe operatori ekonomik të disponojë ose të marr me qera këto pajisje. Akt
marrëveshjet e paraqitura nuk janë te vlefshme pasi nuk është te lidhur para noterit si dhe nuk
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ka te bashkëlidhur asnjë dokument zyrtar apo ligjore ku te vërtetohet disponimi i këtyre
mjeteve. Për këtë arsyeje operatori ekonomik Nuhaj s’kualifikohet nga kjo procedure pasi nuk
plotëson piken 2.3.5 te DST për deponimin e pajisjeve teknike për realizimin e kësaj kontrate Ne
DST është kërkuar se: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të
tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta,
konsiderohen si kushte për s `kualifikim.
II.5. Në datën 01.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Nuhaj” shpk ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij si
dhe për kualifikimin e operatorit ekonomik “Mag” shpk në procedurën e mësipërme të prokurimit në
mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

-

Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit sqarojmë se nuk është e vërtetë se Nuhaj shpk ka
paraqitur vetëm kontratat dhe librezat e punës. Nuhaj shpk ka paraqitur vetëm kontratat dhe
librezat e punës. Nuhaj shpk ka paraqitur listpagesën e muajit Mars 2018 ku janë 11
punonjës+inxhinieri mekanik i printuar nga sistemi i tatimeve e përfshirë në listën e punonjësve
bashkë me profesionet përkatëse të firmosur dhe vulosur nga Nuhaj shpk dhe inspektoriati i
punës që është edhe përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e rregullave të sigurimit teknik në
punë. Nuhaj shpk ka dorëzuar ofertën për lotin 1 dhe oferta nuk është refuzuar. Nuhaj shpk ka
dorëzuar të njëjtat dokumenta vlerësimi. Nuhaj ka punonjës të kualifikuar nëpër ndërmarrje
shtetërore që para viteve 90 por edhe gjatë punësimit në shoqërinë Nuhaj me përvojë prej 23
vitesh. Një e drejtë kjo e parashikuar në kodin e punës konfirmuar nga Agjencia Kombëtare e
Arsimit dhe Formimit Profesional Sektori i Profesioneve dhe Kualifikimit Profesional ku
sqarohet se një individ mund të hyjë në profesion si ndihmës punëtor. Me eksperiencë dhe me
kualiifkimin shtesë mund të kalojë në nivelin e një punëtori të kualifikuar. Në rastin konkret
Nuhaj shpk i ka kualifikuar punonjësit në subjektin e vet ku ka bërë edhe shënimet përkatëse në
librezat e punës sic e parashikon ligji. Listpagesa në bazë të ligjit deklarohet nga subjekti
nëpërmjet sistemit ku përmabn dhe detyrat e secilit punonjës që i ndërron sipas nevojave të
veta. Kjo listpagesë deklarohet një herë në muaj në Drejtorinë e Ttaimeve. Nuhaj është një
subjekt juridik dhe mban përgjegjësi për të gjitha deklarimet e nënshkruara si në rastin konkret
lista e punëtorëve , kontratat e punës , plotësimin e librezave të punës, dhe kontrata është
dokument zyrtar i shoqërisë Nuhaj. Nuhaj shpk në dokumentin e dorëzuar vërtetimi i
punëtorëve+profesionet janë të dorëzuara të gjitha deklaratat e mësipërme .
Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit sqarojmë se: Nuhaj ka paraqitur një akt marrëveshje
me subjektin Nelson Hoxha dhe me subjektin Arben Budaj të cilët janë persona fizikë . Kontrata
në vetvete është një aktmarrëveshje parashikuar nga kodi civil. Neni 663 konditat e nevojshme
për lidhjen dhe vlefshmërinë e kontratës janë pëlqimi i palës që merr përsipër detyrimin,
shkaku i ligjshëm në të cilin mbështetet detyrimi , objekti që formon lëndën e kontratës dhe
forma e saj e kërkuar nga ligji. Neni 664 Lidhja e kontratës: Kur kontrata përmban vetëm
detyrimin e propozuesit pritësi mund të refuzojë propozimin brenda afatit të caktuar,ose që
rrjedh nga natyra e marrëveshjes. Në mungesë të një refuzimi të tillë kontrata quhet e lidhur.
Interpretimi i Kontratës neni 681 : Kur interpretohet një kontratë duhet të sqarohet se cili ka
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-

qenë qëllimi i vërtetë dhe i përbashkët i palëve pa u ndalur në kuptimin letrar të fjalëve si dhe
duke vlerësuar sjelljen e tyre në tërësi para e pas përfundimit të kontratës. Është e drejtë e
operatorit ekonomik se si e emëron titullin e marrëveshjes mjafton që operatori ekonomik të
ketë në dispozicion mjetet dhe pajsijet teknike për realizimin e kontratës. Sqarojmë se në DT
nuk është kërkuar që kontrata të jetë me noter, kontrata është e vlefshme për arsye se
nënshkruesi B.Nuhaj është përfaqësues ligjor i shoqërisë Nuhaj (psh kur lidhet kontrata me AK
kërkohet noter??) Gjithashtu në DST në rastin e lidhjes së një kontrate apo aktmarrëveshje nuk
është kërkuar dokumenta që provojnë blerjen. Të dy subjektet me të cilët kemi lidhur
aktmarrëveshje janë persona fizikë me status aktiv dhe nuk kanë për detyrë të mbajnë
dokumenta blerje për mjetet parashikuar kjo në ligjin për tatimet ku ligji parashikon të ruhen
deri në 10 vjet. Këto subjekte janë pa bilanc. Nuhaj shpk përpara lidhjes së aktmarrëveshjes
me këto subjekte ka bërë verifikimin fizik të pajisjeve dhe ka dërguar fotot e tyre si dok provues.
AK ka bërë interpretim të gabuar dhe të pambështetur në ligj.
Vërejmë se kërkesat për mjetet janë vendosur për të favorizuar operatorin Mag shpk pasi këto
pajisje nuk janë të domosdoshme për të realizuar këtë kontratë.
AK në Kriteret për kualifikim ka kërkuar: Sipas percaktimeve te bera ne Shtojcen Nr .8 te DT
(Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit) Objekti i veprimtarise ne QKR duhet te jete I
perfshire: Import eksport pjese kembimi dhe servis automjetesh.. Autorizim (License) e vlefshme
nga QKL per sherbim automjetesh. Ndërsa nga verifikimet në QKB rezulton se operatori Mag
shpk ka si objekt veprimtarie autoservis për pjesë hidrauliku pra nuk ka objekt veprimtarie
Import eksport pjese kembimi dhe servis automjetesh. Nuk është i pajisur me licencë me kod
VII.3.B.1

II.6. Në datën 07.06.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.5382/4 i kthen përgjigje palës
ankimuese duke vendosur mospranimin e ankesës së operatorit ekonomik.
II.7. Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.5998 prot., datë 22.06.2018 protokolluar me tonën me nr. 1089/2 datë
25.06.2018 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nuhaj” shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik ‘Nuhaj’sh.p.k skualifikohet nga kjo
proçeduare per arsyet e meposhtme: Sipas kritereve te vecanta te kualifikimit te DST pika 2.3.2
kerkohet qe numri punonjesve te jete jo me I ulet se 10 punonjes (ne kete numer perfshihet dhe stafi
drejtues) a. 1 inxhinier mekanik b. 4 punonjës xhenerik c. 1 saldator d. 2 motorist e. 1 elektroauto f. 1
pompist Kërkohet qe për specialistet e me sipërm te paraqiten: • kontrate pune me afat vlefshmërie për
periudhën e zbatimit te marrëveshjes kuadër. • Dokument qe te vërtetoje kualifikimin sipas profilit te
kërkuar (diplome, certifikatë, dëshmi etj.) Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur nga shoqëria
Nuhaj rezulton se kjo shoqëri për specialistet e kërkuar ne piken 2.3.2 germa b,c,d dhe e ka paraqitur
vetëm kontratën dhe librezën e punës por jo dokumentacionin qe te vërtetoj kualifikimin sipas profilit te
kërkuar (diplome, certifikatë, dëshmi etj.). Për këtë arsyeje ky operator s’kualifikohet nga kjo
procedure pasi nuk plotëson piken 2.3.2 te DST”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” Loti III, pika 3.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
2.3.3 Numri pergjithshem i kerkuar i punonjesve te jete jo me i ulet se 10 punonjes(ne kete numer
perfshihet dhe stafi drejtues)
Operatoret ekonomike pjesmarres duhet te kene te punesuar inxhiniere dhe specialist te kulaifikuar per
realizimin me cilesi te sherbimeve te kerkuara, konkretisht jo me pak se:
a) 1 inxhinier mekanik
b) 4 punonjes xhenerik
c) 1 saldator
d) 2 motorrist
e) 1 elektroauto
f) 1 pompist
per inxhinierin mekanik:
 kontrate pune me afat vlefshmerie per periudhen e zbatimit te marrveshjes kuader,
 diplome universitare
 CV
Per specialistet:
 kontrate pune me afat vlefshmerie per periudhen e zbatimit te marrveshjes kuader,
 Dokument qe te vertetoje kualifikimin sipas profilit te kerkuar (diplome, certificate, deshmi
etj)
Kjo pike dokumentohet me vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga Drejtoria
Rajonale e Sigurimeve Shoqerore te rrethit perkates
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III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori ekonomik
ankimues “Nuhaj” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacion si më poshtë:
-

Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe A.N në cilësinë e punëmarrësit me profesion Elektroaut-Shofer, shoqëruar me
librezë pune
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet B.Nuhaj në cilësinë e punëdhënësit
dhe M.P në cilësinë e punëmarrësit me profesion Motorrist-Gomist shoqëruar me librezë pune.
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe G.A në cilësinë e punëmarrësit me profesion Xhenerik Gomist shoqëruar me
librezë pune.
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe E.SH në cilësinë e punëmarrësit me profesion Xhenerik-Motorrist shoqëruar
me librezë pune.
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe N.K në cilësinë e punëmarrësit me profesion Xhenerik shoqëruar me librezë
pune
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe E.M në cilësinë e punëmarrësit me profesion Saldator-Mekanik shoqëruar me
librezë pune
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe F.N në cilësinë e punëmarrësit me profesion Motorrist-Saldator shoqëruar me
librezë pune.
- Kontratë Individuale Pune datë 01.01.2018 lidhur ndërmjet Besim Nuhaj në cilësinë e
punëdhënësit dhe E.N në cilësinë e punëmarrësit me profesion Ekonomiste-Xhenerike
shoqëruar me librezë pune.
- Deklarata “Listpagesa e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi
të Ardhurat nga Punësimi për muajin Mars 2018.
- Lista e të Punësuarëve datë 17.04.2018 e vulosur nga Nuhaj shpk dhe ISHP
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin
e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
objektit të kontratës;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,
vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
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e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.1.4. Neni 28, pika 5, e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se :
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe/ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale,
kur kanë të tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit;dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.5. Referuar sa më sipër KPP konstaton se në kërkesat kualifikuese autoriteti kontraktor ka kërkuar
që operatorët ekonomikë të dëshmojnë me dokumentacion provues se disponojnë në stafin e tyre
specialist te kulaifikuar per realizimin me cilesi te sherbimeve te kerkuara, konkretisht jo me pak se: b)
4 punonjes xhenerik; c) 1 saldator; d) 2 motorrist; e) 1 elektroauto; f) 1 pompist. Për përmbushjen e
këtij kriteri operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontrate pune me afat vlefshmerie per periudhen
e zbatimit te marrveshjes kuader, si dhe Dokument qe te vertetoje kualifikimin sipas profilit te kerkuar
(diplome, certificate, deshmi etj).
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues ”Nuhaj” shpk
rezulton se ky i fundit ka dorëzuar për specialistët e sipërcituar kontratat e punes për secilin prej tyre
shoqëruar me librezën e punës që vërteton se specialistët e kërkuar janë të punësuar pranë shoqërisë
Nuhaj shpk. Gjithashtu operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar Deklaratën “Listpagesa e
Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi për
muajin Mars 2018 si dhe dokumentin Lista e të Punësuarëve me profesionet përkatëse datë 17.04.2018
e vulosur nga “Nuhaj” shpk dhe ISHP.
Sa më sipër KPP konstaton se operatori ekonomik ankimues Nuhaj shpk nuk ka dorëzuar asnjë
dokument qe te vertetoje kualifikimin sipas profilit te kerkuar (diplome, certificate, deshmi etj) për
specialistët e kërkuar në kriterin e kualifikimit. Në këto kushte KPP gjykon se operatori ekonoik
ankimues nuk ka plotësuar njërën nga pikat e kriterit të kualifikimit i cili kërkon shprehimisht që për
specialistët me profesion xhenerik; saldator; motorrist; elektroauto operatori ekonomik duhet të
dorëzojë një dokument i cili dëshmon për kualifikimin profesional të tillë si diplomë, certifikatë apo
dëshmi.
Pretendimin e ankimuesit se është plotësuar kriteri i kualifikimit pasi është dorëzuar listpagesa me
kodet përkatëse, libreza e punës së punonjësit, apo akoma më tej lista e të punësuarve pranë ISHP, KPP
e gjen të pabazuar. Asnjë prej këtyre dokumentave nuk zëvëndëson dëshminë e kualifikimit profesional
të cilën autoriteti kontraktor e ka kërkuar shprehimisht në kriterin e kualifikimit.
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KPP referuar kriterit sa më sipër të përcaktuar nga autoriteti kontraktor gjykon se në të është kërkuar
shprehimisht dhe në mënyrë të qartë se operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi
do të duhet të paraqesin për specialistët e kërkuar dokumentacion konkret diplomë, dëshmi apo
certifikatë .
KPP gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
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.1.7. Gjithashtu, Komisioni sqaron se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin pretendime
në lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit kanë patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për
dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit
Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3
ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të
bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët
kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së
plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në
lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion momentin procedurial të
paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të
ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime
për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të
dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më
vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë
nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
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Komisioni gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me
kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i
kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit “Nuhaj” shpk nuk qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Nuhaj” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër, gjykon se nuk do të merren
në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e këtij
operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos pasur më
interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nuhaj” shpk se “Vërejmë se kërkesat
për mjetet janë vendosur për të favorizuar operatorin Mag shpk pasi këto pajisje nuk janë të
domosdoshme për të realizuar këtë kontratë. AK në Kriteret për kualifikim ka kërkuar: Sipas
percaktimeve te bera ne Shtojcen Nr .8 te DT (Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit)
Objekti i veprimtarise ne QKR duhet te jete I perfshire: Import eksport pjese kembimi dhe servis
automjetesh.. Autorizim (License) e vlefshme nga QKL per sherbim automjetesh. Ndërsa nga
verifikimet në QKB rezulton se operatori Mag shpk ka si objekt veprimtarie autoservis për pjesë
hidrauliku pra nuk ka objekt veprimtarie Import eksport pjese kembimi dhe servis automjetesh. Nuk
është i pajisur me licencë me kod VII.3.B.1”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me titull “Të
drejtat e personit të interesuar” parashikon 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
kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar
realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e
prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht,
në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet
gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt
atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë
prokurimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nuhaj” shpk për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-58747-03-26-2018 me objekt “Loti 3 Riparim i
mjeteve te renda te Bashkise Fier dhe enteve te saj”, me fond limit 11,667,800 leke pa TVSH,
zhvilluar në datë 17.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Fier.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës 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. 1089 Protokolli, Datë 12.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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