REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.53/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO datë 29.12.2015 ne lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Kevin Construksion”
sh.p.k., nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
nr. REF-14868-11-10-2015, me objekt “Rikualifikimi i Sheshit
Rilindja dhe i Fasadave”, me fond limit 46 666 667 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 23.12.2015, nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Kolonjë.

Ankimues:

“Kevin Construksion” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Nd.4, H.10, Njësia Bashkiake Nr.5,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor :

Bashkia Kolonjë
Sheshi “ Rilindja ”

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 rregullat e 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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara 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 10.11.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-14868-11-10-2015, me objekt “Rikualifikimi i
Sheshit Rilindja dhe i Fasadave”, me fond limit 46 666 667 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
23.12.2015, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Kolonjë.

II.2. Në datën 23.12.2015 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 29.12.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave si më poshtë:
-

Kevin Construksion
Alko Impex General Construction
B-93
Aurora Konstruksion

34.157.707
41.189.917
43.038.824
46.323.340

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
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II.4 Operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k është vënë në dijëni përmes sistemit të
prokurimeve elektronike lidhur me arsyet e skualifikimit të ofertës së tij si më poshtë:
-

-

Shoqëria Kevin Konstruksion në përgjigje të Kritereve të Vecanta për Kualifikim pika 7
“Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike për ekzekutimin e kontratës shtojca 9 pika 9
kamioncinat ka paraqitur: Kamioncinë vetshkarkuese me TR3196. Në dokumentacionin
shoqërues nga leja e qarkullimit konstatohet se kapaciteti mbajtës është 580 kg pra më i
vogël se 1 Ton duke mos qenë në përputhje me kriteret e vecanta për kualifikim shtojca 9
ku kapaciteti mbajtës i kamioncinave përcaktohet saktësisht 1-3 Ton.
Autovinc kamioncinë TR7972S i cili nuk figuron me dokumentacion (leje
qarkullimi,siguracion dhe certifikatë kontrolli teknik)
Kamioni me targa TR0482T është me kapacitet mbajtës 8.4 Ton pra nuk përputhet me
kërkesën për kamioncinë 1-3 Ton.

II.5. Në datën 31.12.2015, operatori ekonomik ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, me anë të së cilës kundërshton arsyet e
skualifikimit të tij në këtë procedurë prokurimi me pretendimet si më poshtë:

-

1. Pika 9 e tabelës së makinerive të kërkuara përcaktohet teksualisht : Kamioncinë 1-3
Ton. Motive i skualifikimit është për kapacitetin mbajtës kriter I cili nuk është
përcaktuar në dokumentat e tenderit.nuk duhet të përdoret asnjë kriter I cili nuk është
përcaktuar në dokumentat e tenderit. Me përcaktimin që keni bërë nuk keni përcaktuar
as për kapacitet mbajtës as për peshën minimale as për peshën maksimale dhe për
asgjë por thjesht 1-3 Ton. Duke qenë se keni kërkuar kamioncinë 1-3 Ton shoqëria jonë
ka paraqitur edhe kamioncinë me targë AA092CI me kapacitet mbajtës bosh 2000 kg
dhe me kapacitet mjeti masë maksimale të autorizuar prej 2790 kg.
2. Së dyti në njoftimin për skualifikim keni përcaktuar se autovinci me targë TR7972 S nuk
figuron me dokumentacion. Nuk e kuptojmë se cfarë pike është shkelur pasi në kriteret
për kualifikim nuk keni kërkuar asnjë autovinc.
3. Së treti keni përcaktuar në arsyen e skualifikimit se kamioni me targë TR0482TR është
me kapacitet mbajtës 8.4 Ton pra nuk përputhet me kërkesën për kamioncinë kërkesë e
cila është absurde dhe e pambështetur në ligj dhe në dokumentat e tenderit. Ky mjet
është kamion dhe nuk është kamioncinë. Lidhur me pikën e parë janë paraqitur më
shumë se sa kërkoni dhe në përputhje të plotë me kërkesën tuaj 1-3 Ton.
4. Së katërti kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Aurora Konstruksion” sh.p.k
pasi:
Ka detyrime tatimore
Vërtetimi për OSHEE nuk është i saktë
Bilancet nuk janë të konfirmuara nga adminitrata tatimore
Nuk plotëson kriterin për kualifikim për punë të ngjashme
Drejtuesit teknikë që janë në licencën e shoqërisë nuk figurojnë të siguruar në listpagesat
Janar-Qershor 2015.
Listpagesat nuk janë të konfirmuara nga administrata tatimore
Nuk ka Ing. Mjedsi në stafin e shoqërisë
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-

Nuk ka paraqitur diplomat për të gjithë drejtuesit teknikë
Nuk plotëson kriterin për mjetin kamioncinë
Nuk ka paraqitur listpagesat e shoqërisë
Nuk ka motogjenerator
Dokumenat janë skanuar me rezulocion të dobët
Mjeti me targa TR0073T nuk ka leje transporti
Oferta është me gabime se 2%
Vërtetimi i xhiros është pa datë.
Inxhinieri hidroteknik nuk ka vjetërsi pune
Mjetet e paraqitura në tender nuk kanë faturën e taksës së rregjistrimit

II.5.1. Në datën 06.01.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 7 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k., duke vendosur
pranimin pjesërisht të ankesës me aryetimin si mëposhtë:
-

-

-

Në kriteret e vecanta për kualifikim pika 7 “Dëshmi për mjetet dhe pajisjet janë kërkuar
ndër të tjera dhe kamioncina (1-3) Ton 2 copë. Vërhet në shtojcën 9 ku ju bëni deklaratën
për makineritë se keni deklaruar 1 kamioncinë vetshkarkuese pikërisht atë me targa
TR3196R. Nëse nga ana juaj 1- 3 Ton nuk është kuptuar si kapacitet mbajtës i mjetit
megjithëse në tërësinë e dokumentacionit flitet për kapacitetin mbajtës kamionë apo
kamioncina autoriteti kontraktor vendosi të marrë në konsideratë këtë pikë të ankimimit
tuaj duke e quajtur të rregullt kamioncinën me targa TR 3196 R.Duhet thënë që të gjitha
makineritë e tjera nuk janë kamioncina por respektivisht kamion Fadromë Autovinc.Pika 9
e tabelës parashikon Kamioncinë1-3 Ton por parashikon 2 copë nga të cilat ju keni
paraqitur vetëm një atë me targë TR3196R. Meqë jeni njohës shumë i mirë i ligjit nuk
duhet të kishit përmendur fare mjetin me tagë AA092 CL pasi ai është një mjet që nuk e
keni deklaruar në shtojcën 9 si mjet në dispozicion të realizimit të kontratës dhe duke mos
qenë i deklaruar nuk do të merret në konsideratë në këtë procedurë prokurimi.
Së dyti nuk është thënë që shoqëria nuk ka paraqitur vinc por është thënë që
Autovinci/Kamioncinë nuk mund të merret në konsideratë pasi nuk është i shoqëruar me
dokumentacion shoqërues.
E njëjta llogjikë është përdorur për mjetin kamion me targa TR0482T për të cilin është
thënë e njëta gjë që është thënë nga ju që është kamion dhe jo kamioncinë.Pra thjesht
komisioni i vlerësimit të ofertave ka vlerësuar të gjitha mjetet e deklaruara në shtojcën 9
për të gjetur kamioncinën që ju mungonte dhe është shkak skualifikimi pasi nuk keni
paraqitur dy kamioncina me dokumentacion e paraqitur në sistemin elektronik.

II.5.2. Në datën 14.01.2015 operatori ekonomik ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5.3. Në datën 22.01.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

4

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e ofertës së tij
me argumentin se Shoqëria Kevin Konstruksion në përgjigje të Kritereve të Vecanta për
Kualifikim pika 7 “Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike për ekzekutimin e kontratës shtojca 9
pika 9 kamioncinat ka paraqitur: Kamioncinë vetshkarkuese me TR3196. Në dokumentacionin
shoqërues nga leja e qarkullimit konstatohet se kapaciteti mbajtës është 580 kg pra më i vogël
se 1 Ton duke mos qenë në përputhje me kriteret e vecanta për kualifikim shtojca 9 ku
kapaciteti mbajtës i kamioncinave përcaktohet saktësisht 1-3 Ton. Autovinc kamioncinë
TR7972S i cili nuk figuron me dokumentacion (leje qarkullimi,siguracion dhe certifikatë
kontrolli teknik) Kamioni me targa TR0482T është me kapacitet mbajtës 8.4 Ton pra nuk
përputhet me kërkesën për kamioncinë 1-3 Ton Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi
nga autoriteti kontraktor është kërkuar plotësimi nga ana e operatorëve ekonomikë i
“Deklaratës mbi disponueshmërinë e makinerive” sipas formatit të caktuar.
III.1.2. Ndërsa në shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimi”, pika 2.2.3 Kapaciteti
Teknik është kërkuar plotësimi i kushteve si më poshtë:
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës ( shtojca 9)
Nr

LLOJI I MAKINERIVE

PRONESIA

SASIA

Kamiona: Kamion me
mbajtes minimumi 10 ton

kapacitet ne pronesi ose me qera

cope 1

1.
2.

Skele

ne pronesi ose me qera

200m2

3.

Betoniere

ne pronesi ose me qera

cope 2

Matrapik

ne pronesi ose me qera

cope 1

5.

Vinç

ne pronesi ose me qera

cope 1

6.

Motogjeneratore

ne pronesi ose me qera

cope 1

7.

Pompe suvatimi

ne pronesi ose me qera

cope 1

4.

5

cope 1

8.

Depozite uji (kapaciteti minimal 1000 ne pronesi ose me qera
litra)

9.

Kamioncina 1-3 ton

ne pronesi ose me qera

cope 2

10.

Makineri germimi

ne pronesi ose me qera

cope 1

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit( te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton
regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)
duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe
periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
b) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 9.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).
c) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues.(Deklaratë nga administratori i shoqërisë
ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim
verifikimi).
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
i ndryshuar parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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: b) aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kulifikimet 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.[…]”
III.1.4. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.
III.1.5. Neni 26, pika 8, 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) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
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b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.6. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) në përmbushje
të kriterit sa më sipër operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

-

Certifikatë Pronësie të Mjetit me targa TR3196R Kamioncinë me kapacitet deri 3.5. ton
Vërtetim për pagesën e detyrimeve për taksën e regjistrimit dhe qarkullimit.
Faturë tatimore për pagesën e taksave
Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë
ndaj palëve të treta
Leje Qarkullimi
Ccertifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rugore
Raporti I kontrollit teknik të mjetit

Certifikatë pronësie e mjetit me targa TR0482 T , Kamion me kapacitet 7.5-18 ton
Leje qarkullimi
Ccertifikatë e kontrollit teknik të mjetit
Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë
ndaj palëve të treta
Faturë Tatimore për pagesën e taksave
2. “Deklaratë mbi Diponueshëmrinë e Makinerive”

Lloji i Mjetit

Targa

Fadromë e vogël
Kamion mbi 10Ton
Kamioncinë
vetshkarkuese
Autovinc/kamioncinë
Kamion mbi 10Ton

AA268DI
TR0482T
TR3196R

Nr.Lejes
së Nr.Shasisë
Të tjera
Qarkullimit
TRDB7665113 CAT043DCËEP00430

TR7972S
AA159HX

III.1.7. Referuar kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit në
lidhje me plotësimin e kapaciteteve teknike (makinerive dhe pajisjeve), Komisioni konstaton se
autoriteti kontraktor ka kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në procedurën e
prokurimit, plotësimin e shtojcës 9 me titull “Deklaratë mbi Disponueshmërinë e Makinerive”
kërkesë taksative e dokumentave standarte të tenderit e miratuar nga Agjensia e Prokurimit
Publik. Përpos kësaj është kërkuar dorëzimi i të gjithë dokumentacionit shoqërues (Certifikata
e pronësisë, akt kolaudimi, siguracion etj) për të gjitha mjetet që operatorët ekonmikë
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mendojnë të angazhojnë për ekzekutimin e kontratës në përfundim të procedurës së prokurimit.
Komisioni gjykon se plotësimi i kriterit të vecantë të kualifikimit në lidhje me provueshmërinë
e kapaciteteve teknike (makinerive) lidhet ngushtë me plotësimin nga ana e operatorëve
ekonomikë të shtojcës 9 të dokumentave të tenderit “Deklaratë mbi disponueshmërinë e
makinerive” po aq sa edhe me dokumentacionin respektiv shoqërues të mjeteve të deklaruara
në të. Në këtë kuptim jemi përpara dy kushteve kumulative të cilat janë të detyrueshme të
përmbushen njëkohësisht nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në procedurën e prokurimit. Në
rastin konkret operatori ekonomik ankimues në dokumentin “Deklaratë mbi disponueshmërinë
e makinerive” me vullnetin e tij ka deklaruar në cilësinë e mjetit kamioncinë mjetin me targa
TR3196R për të cilin ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin shoqërues të kërkuar në
dokumentat e tenderit si dhe mjetin Autovinc/kamioncinë me targa TR7972S për të cilin nuk
ka paraqitur asnjë dokumentacion provues. Komisioni gjykon se operatori ekonomik ankimues
me dokumentacionin e paraqitur nuk provon disponimin nga ana e tij të 2 kamioncinave të
kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit kjo pasi njëri nga mjetet e deklaruar
përkatësisht ai me targa TR7972S nuk ka asnjë dokumentacion shoqërues dhe provues në këtë
drejtim duke mos përmbushur kështu kriterin e vecantë të kualifikimit në dokumentat e
tenderit.
Komisioni gjykon se, me të drejtë autoriteti kontraktor ka konsideruar dhe verifikuar vetëm
mjetet që përmban deklarata mbi disponueshmërinë e makinerive të dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues dhe jo mjete të tjera të cilat nuk përmbahen në këtë deklaratë pasi në të
kundërt do të humbiste kuptimi dhe vlera e plotësimit të shtojcës 9 “Deklaratë mbi
duisponueshmërinë e makinerive” në procedurën objekt ankimimi. Komisioni sqaron se
“Deklarata mbi disponueshmërinë e makinerive” ashtu sikundër të gjitha deklaratat e tjera
pjesë e dokumentave të tenderit (Deklarata mbi përmbushjen e specifikimeve teknike,
Deklarata mbi gjendjen gjyqësore, etj) të detyrueshme për tu paraqitur në procedurat e
prokurimit kërkohen të plotësohen në formatin e caktuar, me saktësi dhe përgjegjësi nga të
gjithë operatorët ekonomikë. Në rastin konkret “Deklarata mbi disponueshmërinë e
makinerive” duhet të pasqyrojë të gjitha mjetet që operatori ka ndërmend të angazhojë për
realizimin e objektit të prokurimit dhe përvec kësaj duhet të përmbajë të dhëna të sakta të
mjeteve (targa, pronësia, etj) në mënyrë që këto të jenë lehtësisht të identifikueshme dhe të
verifikueshme nga autoriteti kontraktor në cdo moment të procedurës. Një dokument i tillë
lidhet drejtpërdrejtë me përgjegjësinë dhe angazhimin konkret të operatorit ekonomik se mjetet
e deklaruara nuk i ka të angazhuara në kontrata të tjera e njëkohësisht krijon bindjen tek
autoriteti kontraktor se këto janë mjetet e vënë në dispozicion në funksion të realizimit të
objektit të prokurimit. Akoma më tej referuar faktit që në fund të shtojcës 9 “Deklaratë mbi
disponueshmërinë e makinerive” thuhet shprehimisht se autorizohet autoriteti kontraktor të
verifikojë dhe kontrollojë informacionin e dhënë në këtë deklaratë, kuptohet qartë se autoriteti
nuk mund ta shtrijë kontrollin e tij përtej mjeteve të cilat nuk përmbahen në të. Pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues se disponon mjete të tjera të tipit kamioncin të cilat nuk i
përmban deklarata mbi disponueshmërinë e makinerive për të gjitha arsyet e parashtruara më
sipër nuk qëndron. Komisioni nënvizon faktin se është e rëndësishme që mjetet të cilat
përmbahen në deklaratën mbi diponueshmërinë e makinerive duhet të përputhen në mënyrë të
natyrshme me dokumentacionin e mjeteve të cilat dorëzohen në sistemin e prokurimeve
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elektronike ndryshe nuk do të kishte asnjë kuptim dhe asnjë vlerë qoftë nga pikpamja ligjore
qoftë praktike dorëzimi dhe plotësimi i një dokumenti të tillë nëse në të nuk do të
pasqyroheshin realisht ato mjete të cilat kompania vë në dipozicion të autoritetit kontraktor në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Ekzistenca e dokumentacionit që provon se
operatorët ekonomikë kanë në pronësi apo me qera makineri/kapacitete makineri pajisje nuk
provon domosdoshmërisht se këto makineri janë disponibël dhe të paangazhuara në kontrata të
tjera. Kjo do të thotë se operatorët ekonomikë janë të detyruar të bëjnë deklarimin e
disponueshmërisë së mjeteve sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit me qëllim që
autoriteti kontraktor të ketë mundësi të bëjë të gjitha verifikimet e mundshme para lidhjes së
kontratës.
III1.8. Komisioni sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së
operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj
autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme
për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin 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 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.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Kevin Construksion” sh.p.k nuk
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. mbi
kualifikimin e shoqërisë “Aurora Konstruksion” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se operatori ekonomik ankimues nuk ka asnjë interes të ligjshëm të ankohet për operatorët e
renditur sipër tij, referuar vlerës ekonomike.
Gjithashtu 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 ka ndonjë interes të ligjshëm
për të mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm.
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 nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve
të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk do të merren në shqyrtim nga
K.P.P.
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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”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin
e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Construksion”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-14868-11-102015, me objekt “Rikualifikimi i Sheshit Rilindja dhe i Fasadave”, me fond limit 46
666 667 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 23.12.2015, nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Kolonjë.
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. 38 Protokolli; Datë 14.01.2016
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