KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 558/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Alstezo” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-14143-0522-2017, me objekt “Shërbim dhe riparim i automjeteve të
MEI për vitin 2017” me fond limit 1,441,767 lekë pa tvsh,
procedurë e zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Ankimues:

“Alstezo” shpk
Blv Zogu I, Nr.34/1 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ka prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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, 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.4. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës të
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.05.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-14143-05-22-2017, me objekt “Shërbim dhe
riparim i automjeteve të MEI për vitin 2017” me fond limit 1,441,767 lekë pa tvsh, procedurë e
zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
II.2. Në datën 02.06.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 07.06.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me anë
të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Sim
Poëer Industries

pa ofertë
990,000

I skualifikuar
I skualifikuar
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-

Alstezo
Servis Auto 2000

1,247,100
1,331,800

I skualifikuar
I kualifikuar

II.4. Operatori ekonomik ankimues “Alstezo” sh.p.k. është njoftuar më datë 07.06.2017 për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se:
-

“Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë ambjente servisi, te ndodhet brenda qytetit të
Tiranës, të gjitha repartet përbërëse të tij, sipërcituar, të jenë brenda të njëjtit territor ku
operatori ushtron veprimtarinë e servisit. “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një
sipërfaqe te ambjenteve te servisit jo më të vogël se minimumi 1,000 (një mijë) m2, në të cilin
do të përfshihet edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt shërbimi. Kjo të
vërtetohet me paraqitjen e dokumetit përkatës të pronësisë ose kontratën e qirasë se objektit
te servisit (kontrata e qirase te jete minimalisht deri ne fund te vitit 2017), të cilat duhet të
jenë origjinale ose të noterizuara”. Ky kriter nuk vërtetohet me certifikatën e pronesisë për
ambientin e dhenë me qera. Kontrata e qerase është për tokë arë dhe jo ndërtesë.
Njëkohësisht certifikata e pronësisë është për arë dhe jo ndërtesë apo truall.

-

Nuk justifikon disponimin e inventarit të mjeteve të përmenduar në pikën “f” të Kritereve të
Veçanta te Kualifikimit, Kriterer teknike, si pjesë e inventarit të tij duke paraqitur
dokumentacionin përkatës që e vërteton atë.

-

Nuk ka paraqitur Licensa profesionale (individuale) per demet motorrike per Drejtuesi teknik
(pika d, Kriteret e Vecanta).

II.5. Në datën 12.06.2017 operatori ekonomik ankimues “Alstezo” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës
së tij me argumentat si më poshtë:
-

Për sa i takon pretendimit se nuk plotëson pikën i dhe j të kritereve të kualifikimit sqarojmë
se në kriteret e kualifikimit pika i kërkohet si vijon: Operatori ekonomik ofertues duhet të
ketë një sipërfaqe te ambjenteve te servisit jo më të vogël se minimumi 1,000 (një mijë) m2, në
të cilin do të përfshihet edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt shërbimi.
Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumetit përkatës të pronësisë ose kontratën e qirasë se
objektit te servisit(kontrata e qirase te jete minimalisht deri ne fund te vitit 2017), të cilat
duhet të jenë origjinale ose të noterizuara. Për plotësimin e këtij kriteri kemi paraqitur
Kontratë Qeraje me dokumentacionin e duhur konform ligjit. Licencën e lëshuar nga QKB
për ushtrim aktiviteti . Sa më sipër kriteri është plotësuar nga ana jonë.

-

Lidhur me arsyen e skualifikimit se “Nuk justifikon disponimin e inventarit të mjeteve të
përmenduar në pikën “f” të Kritereve të Veçanta te Kualifikimit, Kriterer teknike, si pjesë e
inventarit të tij duke paraqitur dokumentacionin përkatës që e vërteton atë sqarojmë se për
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-

plotëimin e këtij kriteri kemi paraqitur dokumentin Deklaratë për repartet dhe pajisjet që
shoqëria Alstezo shpk disponon në Servisin kashar km 7. Ky dokument ndodhet në dritaren
“Dokumenta teknike folderi me emërtesë Deklarata të ndryshme faqe 11/12. Gjithashtu për
plotësimin e këtij kriteri kemi paraqitur edhe dokumentat e blerjes dhe cdoganimit të
paraqitura nga ana jonë në dy foldera.
Për sa i takon pretendimit se Nuk ka paraqitur Licensa profesionale (individuale) per demet
motorrike per Drejtuesi teknik (pika d, Kriteret e Vecanta) referuar ligjit nr.9573 datë
03.07.2006 Udhëzimit Nr.1546 datë 29.03.2016 të MTI lidhur me autoriparimin e mjeteve
rrugore me motor dhe rimorkiove ekziston vetëm Licencë për riparimin e auitomjeteve e cila
përputhet me këtë objekt prokurimi. Pikërisht këtë licencë ne e kemi paraqitur në këtë tender
Licencë me Nr.Serie LN-2473-12-2016 lëshuar nga QKB për ushtrimin e aktivitetit të
riparimit të automjeteve Kat VII.3.B1.

II.6. Në datën 15.06.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.4469 prot i kthen përgjigje palës
ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.7. Në datën 23.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.4716/1 prot datë 05.07.2017 protokolluar me tonën me nr.1161/2
datë 06.07.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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 “Alstezo” shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij nga procedura e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Nuk ka
paraqitur Licensa profesionale (individuale) per demet motorrike per Drejtuesi teknik (pika d,
Kriteret e Vecanta)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Drejtuesi teknik i operatorit ekonomik ofertues, servis automjetesh, duhet të jetë inxhinier mekanik i
profilit trasport, dhe me kohë të plotë pune pranë ofertuesit.
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Në lidhje me këtë kërkesë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:
- Diplomën përkatëse
- Licensa profesionale (individuale) per demet motorrike
-Dëshmi Aftësie Profesionale te veprimtarisë se auto riparimit (referuar Ligjit Nr.9573,
dt.03/07/2006) per nen kategoritë, si vijon:
A- Riparim dhe mirëmbajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit
B- Riparim dhe mirëmbajtje karrocerie
C- Riparim dhe mirëmbajtje impjanti elektrik
Ç- Riparim dhe mirëmbajtje gomave
- dokumentin që vërteton prezencën në listpagesat e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të stafit
inxhinjero-teknik për periudhën e sipërcituar.
Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kontratat e punës të lidhura midis punëdhënësit dhe
punëmarrësit për çdo punonjës sipas tabelës së sipërshënuar, për periudhën e kërkuar, në përputhje
me listë pagesat sipas formularit përkatës.
III.1.2. 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit
III.1.3. Në nenin 28 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar parashikohet se:
5. 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
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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.1.4. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor rezulton se
është kërkuar që operatorët ekonomikë të disponojnë drejtuesin teknik inxhinier mekanik të profilit
trasport ku ndër të tjera është kërkuar që drejtuesi teknik të disponojë Licensë profesionale
(individuale) per demet motorrike.
Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit ky i fundit argumenton se referuar ligjit nr.9573
datë 03.07.2006 Udhëzimit Nr.1546 datë 29.03.2016 të MTI lidhur me autoriparimin e mjeteve
rrugore me motor dhe rimorkiove ekziston vetëm Licencë për riparimin e automjeteve e cila
përputhet me këtë objekt prokurimi. Pikërisht këtë licencë ne e kemi paraqitur në këtë tender Licencë
me Nr.Serie LN-2473-12-2016 lëshuar nga QKB për ushtrimin e aktivitetit të riparimit të
automjeteve Kat VII.3.B1. KPP gjykon se ankimuesi pranon se nuk ka dorëzuar licencë profesionale
(individuale) per demet motorrike për drejtuesin teknik duke pretenduar se nuk ekziston një licencë
e tillë.
KPP referuar “Rregullores mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin
dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive
Miratuar me vendimin e Bordit nr. 127, datë 26.11.2015 “ konstaton se në të është parashikuar
shprehimisht se:
-

Licenca e vlerësuesit të dëmeve në sigurime është profesionale, individuale dhe e
patjetërsueshme.
2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve është e përcaktuar sipas
grupeve të sigurimit.
3. Licenca përcaktohet sipas llojeve të dëmeve:
a) vlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës);
b) vlerësues i dëmeve shëndetësore.
4. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime është e
vlerfshme për një afat 5 vjeçar.
5. Licenca përgatitet në dy kopje, në gjuhën shqipe. Një kopje i jepet të licencuarit dhe një
kopje arkivohet në AMF.

III. 1.5. Sa më sipër KPP gjykon se pretendimi i ankimuesit se kjo licencë nuk ekziston nuk reulton
të jetë e drejtë. Në kushtet kur edhe vetë ankimuesi pranon se nuk ka dorëzuar dokumentin e kërkuar
në kriterin e kualifikimit KPP gjykon se ankimuesi është në kushtet e mospërmbushjes së kriterit të
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kualifikimit e rrjedhimisht skualifikimi i tij nga procedura e prokurimit objekt ankimi është e drejtë.
Operatori ekonomik ka detyrimin të paraqesë ofertën e tij në përputhje me të gjitha kriteret dhe
specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Komisioni sqaron se nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me
kriteret/specifikimet teknike të vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit ka 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”.
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. Akoma më tej, 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 […]”.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik “Alstezo” sh.p.k mbi
skualifikimin e ofertës së tij nga procedura e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe ankimuesi nuk përmbush
kriterin e veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P nuk do të
ndryshojë duke mbetur të skualifikuar nga procedura e prokurimit, shqyrtimi në themel i
pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të tij për rrjedhojë nuk do
të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë administrative.
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Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 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, njëzeri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Alstezo” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-14143-05-22-2017, me
objekt “Shërbim dhe riparim i automjeteve të MEI për vitin 2017” me fond limit 1,441,767
lekë pa tvsh, procedurë e zhvilluar në datën 02.06.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Energjisë dhe Industrisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit
në përputhje me parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave
“Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”.
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.1161 Protokolli; Datë 23.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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