KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 63/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 10/02/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
bashkimit të operatorëve ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi”
sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.
REF-16623-11-23-2015 me objekt “Rikonstruksion i Ish Godinës
së ASHR-së për vendosjen e zyrave të Inspektoritatit Shtetëror
Shëndetësor Qëndror” me fond limit 45,833,332 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 22.12.2015 nga autoriteti kontraktor
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor

Ankimues:

BO “Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi”sh.p.k.
Adresa: Komuna Paskuqan
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qëndror
Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu” Nr.80
Tiranë

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

1

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 ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
bashkimi i operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të
fundit kanë 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. Bashkimi i operatorëve ekonomik kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor, i cili e ka refuzuar 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. Kanë 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
bashkimit të operatorëve ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.11.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-16623-11-23-2015 me objekt “Rikonstruksion i
Ish Godinës së ASHR-së për vendosjen e zyrave të Inspektoritatit Shtetëror Shëndetësor
Qëndror” me fond limit 45,833,332 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 22.12.2015
nga autoriteti kontraktor Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor.
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II.2 . Në datën 22.12.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 30.12.2015 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Pienvis” sh.p.k.
“Leon Konstruksion” sh.p.k.
BO “Shpresa” sh.p.k. & “Anada” sh.p.k.
“Agri” sh.p.k.
BO “Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k.
“Gjikuria” sh.p.k.
“B93” sh.p.k.
“Cuashi/M” sh.p.k.

33,731,210 lekë
skualifikuar;
34,417,651 lekë
skualifikuar;
34,437,155 lekë
skualifikuar;
35,124,816 lekë
skualifikuar;
39,073,349 lekë
skualifikuar;
42,774,062 lekë
kualifikuar;
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.3.1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues është njoftuar për skualifikimin

e ofertës së tyre me argumentin se “ [...] Nuk plotëson kushtin: Gjithë operatorët ekonomikë që
do të marrin pjesë në procedurën e prokurimit, duhet të jenë prezent në vizitën në kantier më
datë 17.12.2015 deri në orën 12.00 Për arsye se: Ky bashkim operatorësh ekonomikë nuk është
paraqitur në kantier datën dhe orën e caktuar. Nuk plotëson kushtin Të paraqesë: PlanOrganizimin e Kantierit për punimet në objekt me të gjitha kërkesat që kërkon ai, si rrethimi
provizor, depozitimi i materialeve kryesore. Për arsye se: Nga ana e OE është paraqitur plan
organizimi kantieri në formë narrative dhe jo skematike ashtu si realisht duhet paraqitur një
plan kantieri. Nuk plotëson kushtin: Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se ka të punësuar ose
të kontraktuar në stafin e vetë punonjësit e kualifikuar si më poshtë: 1 punonjës elektricist me
kualifikime teknike nga Inspektoriati Qendror Teknik. Për këtë duhet të paraqesë Certifikatat e
lëshuara nga IQT të shoqëruar me kontratën e punës të lidhur mes palëve. Për arsye se: është
paraqitur kontrata e punës dhe certifikatë IQT vetëm për elektricistin e kontraktuar nga OE
“Sireta 2F” ndërkohë që njëkohësisht duhet të kishte paraqitur edhe Beladi, nisur nga fakti që
dhe ky operator do të kryejë punime elektrike në Katin e Parë. Nuk plotëson kushtin: Për paisjet
e tjera të tabelës së dhënë në pikën L, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga
prodhuesit/distributorët/ose/marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues apo distributorë
për furnizimin me këto paisje. Për arsyese: Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur asnjë
autorizim nga distributorë/prodhues për paisjen “F.v. derë e brendshme koridori 320X240 cm
me xham antivandal, me dy kanata me hapje automatike nga brenda me hapaje elektronike nga
jashtë (20 karta) me sensor shikimi, hapje emergjence, hermetike T-30, teleksipik, corner sliding
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door (SLV) cilësia I, zeizoim 38-40db, xham i armuar, xham akull pa dekoracion sipas
standardit të CE”[...]”
II.4. Në datën 06.01.2016 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues. kanë paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
ofertës së tyre.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[....] Për sa i përket arsyes së parë të skualifikimit, sqarojmë se ky
bashkim operatorësh “Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. në datën dhe brenda orës së
caktuar nga autoriteti kontraktor ka patur të pranishëm një përfaqësues të kompanisë ( paisur
me autorizim) në brendësi të objektit. Nga sekretarja apo protokollistja i është thënë që orari i
pritjes së operatorëve ekonomikë ka përfunduar, ndërkohë që dy përfaqësues ( kjo sipas njohjeve
personale) të kompanisë të shpallur fituese janë paraqitur më vonë se përfaqësuesi i “Sireta 2
F” sh.p.k., Pas kësaj përfaqësuesi i kompanisë tonë ka zbritur në oborrin e institucionit tuaj dhe
pas tij kanë zbritur edhe përfaqësuesit e kompanisë tjetër. Pas një harku kohor rreth 35 minuta
përfaqësuesit e kompanisë “Gjikuria” janë njoftuar me telefon dhe janë futur brenda ambjenteve
të institucionit. Për më tepër në shtojcën 10 II pika 1.3 të dst thuhet “ Do të organizohet një
vizitë në kantier në datë 17.12.2015 deri në orën 12.00 në mënyrë që operatorët ekonomikë të
mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar ekonomik duhet të konfirmojë
paraprakishtm me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do të jepen
informacione shtesë e shpejgime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë operatorëve ekonomikë.
Të gjitha kostot e operatorëve ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga
vetë ata. Pa paragjykyar sa më sipër dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund
ta vizitojë në çdo kohë vendodhjen e kantierit nëse një gjë e tillë është e mundur. Kjo vizitë është
kryer nga inxhinierë të “Sireta 2F” sh.p.k. ditën e nesërme. Për sa i përket aryses të dytë të
skualifikimit sqarojmë se plan organizimi është paraqitur me fjalë dhe se në kriteret e
Pranim/Kualifikimit nuk përcaktohet se duhet plan organizimi në formë skematike.Në lidhje me
arsyen e tretë të skualifikimit sqarojmë se bashkimi i operatorëve plotësojnë njëri tjetrin në
kapacitete dhe zërat e punës që kërkojnë specalistë i plotësojnë sëbashku. Për sa i përket arsyes
së fundit të skualifikimit, sqarojmë që për këtë artikull (këto artikuj) kompania e deklaruar Migo
Blind Center ushtron aktivitetin e saj në Shqipëri dhe plotëson specifikimet teknike të kërkuara
në DST (kjo e verifikueshme mjafton të kërkosh me këtë emër).[...]”
II.5. Në datën 08.01.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.16/1 prot datë 08.01.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Për pikën 1 të ankesës: Pavarësisht se nga ky operator pretendohet që
inxhinieri i stafit ka ardhur në katnier ditën e nesërme të datës së përcaktuar nuk ka lënë asnjë
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gjurmë në protokollin e institucionit dhe as nuk është bërë vizitë në ambientin e brendshme të
godinës ku dhe do të realizohet ndërhyrja. Për pikën e dytë të ankesës Plani i organizimit të
kantierit është paraqitur nga OE në mënyrë narrative ku nuk del qartë se si do të organizohet
kantieri, ku do të depozitohen mbeturinat, paisjet, kamionat, tabeat treguese etj. Për pikën 3 të
ankesës operatorët ekonomikë kanë paraqitur kontratën e bashkëpunimit nr.16076 rep nr10184
kol datë 22.12.2015 për objektin e tenderimit në fjalë ku shoqëria Sireta 2F merr përsipër të
kryejë 69 % të vlerës së përgjithshme të punimeve të tenderuara, ndërsa shoqëria Beladi merr
pikën 3- Kati i Parë ( të gjithë zërat e përfshirë) sipas ndarjes së punimeve bashkëngjitur
kontratës së bashkëpunimit. Ndërsa shoqëria Beladi merr përsipër të kryejë 31 % të vlerës së
përgjithshme të punimeve të tenderuara, duke kryer punimet e pikës 3-Kati i parë ( të gjitha zërat
e përfshirë) sipas ndarjes së punimeve bashkëngjitur kontratës së bashkëpunimit. Për këtë ndarje
punimesh duket qartë se të dyja shoqërite do të kryejnë punimet elektrike, për rrjedhojë të dy
shoqëritë duhet të paraqesin specialist elektricist me IQT. Në lidhje me pikën 4. AK kërkon
realizimin e punimeve me cilësi dhe garanci të plotë nga OE, gjë që për këtë zë, ju si bashkim
operatorësh nuk na e keni siguruar.. [...]”
II.6. Në datën 20.01.2016 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 26.01.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Sireta 2 F”
sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tyre me argumentin se “[...]“Nuk
plotëson kushtin: Gjithë operatorët ekonomikë që do të marrin pjesë në procedurën e prokurimit,
duhet të jenë prezent në vizitën në kantier më datë 17.12.2015 deri në orën 12.00 Për arsye se:
Ky bashkim operatorësh ekonomikë nuk është paraqitur në kantier datën dhe orën e caktuar.
[...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
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III.1.1. Në Shtojcën mbi modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Gjithë operatorët ekonomik që do të marrin pjesë
në procedurën e prokurimit, duhet të jenë prezent ne vizitën në kantier, mëe datë 17.12.2015 deri
në orën 12:00 […]”
III.1.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.1.3. Në nenin 11 “Përmbajtja e Dokumenteve Standarde të Tenderit” pika 3 gërma “a” të
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar
parashikohet se Informacioni specifik përmban informacion për kontratat e punëve, mallrave
dhe shërbimeve.
a) Informacioni specifik për kontratat e punëve përfshin të paktën:
- projektin dhe specifikimet;
- preventivin e hollësishëm dhe kostot;
- grafikun e zbatimit;
- kërkesat e veçanta për kualifikim dhe kriteret e shpalljes së fituesit.”
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve 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 realizimit me sukses të kontratës.
III.1.5. Nga interpretimi i kriterit të mësipërm të kualifikimit dhe synimit të tij ( ajo çka do të
arrijë autoriteti kontraktor), Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të kriterit të
mësipërm, synimi i autoritetit kontraktor për vizitën në kantierin e ndërtimit nga ana e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, lidhet në mënyrë të
drejtpërdrejtë me krijimin e një panorame të përgjithshme të operatorëve ekonomikë mbi kushtet
në të cilat operatorët ekonomikë pjesëmarrës do të zhvillojnë punimet objekt i kontratës së
prokurimit në rast të shpalljes fitues. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi kanë marrë
informacion të hollësishëm mbi gjendjen aktuale të objektit i cili do të rikonstruktohet/ndërtohet,
kjo me anë të informacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike si “Specifikimet
Teknike”, “Relacioni Teknik”, “Projekti”, dhe“Preventivi”. Sa më sipër, me dorëzimin e ofertës
në procedurën e prokurimit objekt ankimi dhe njëherazi nënshkrimin e “Shtojcës 5” “Deklaratë
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mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, operatorët ekonomikë pjesëmarrës kanë pranuar të
gjitha kushtet teknike, specifikimet teknike të objektit të procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se mos pjesëmarrja në vizitën e organizuar në
kantier nuk mund të penalizojë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duke konsideruar të
suksesshme ose jo ofertën e tyre ekonomike të dorëzuar në procedurën e prokurimit objekt
ankimi, por në rast të zbatimit të kontratës, këta të fundit nuk mund të ngrejnë pretendime shtesë
mbi mos pasjen dijeni për elementë konkretë të zbatimit në terren për të cilat mund të ishin venë
në dijeni në momentin e organizimit të vizitës në terren duke qenë një herazi në përgjegjësinë e
këtyre të fundit zbatimi me korrektësi e kontratës. Akoma edhe më tej, Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti
kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe
përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP sjell në vëmendje se,
referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet të
monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e punimeve do të jetë e njëjtë me
cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se skualifikimi i ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues me pretendimin
se këta të fundit nuk kanë qenë pjesëmarrës në vizitën në kanterin e ndërtimit nuk gjen
mbështetje ligjore.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Sireta 2 F”
sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se Nuk plotëson
kushtin Të paraqesë: Plan-Organizimin e Kantierit për punimet në objekt me të gjitha kërkesat
që kërkon ai, si rrethimi provizor, depozitimi i materialeve kryesore. Për arsye se: Nga ana e OE
është paraqitur plan organizimi kantieri në formë narrative dhe jo skematike ashtu si realisht
duhet paraqitur një plan kantieri. [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën mbi modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Të paraqesë Plan- Organizimin e Kantierit për
punimet në objekt me të gjithë kërkesat që kërkon ai, si rrethimi provizor, depozitimi
imaterialeve kryesore, ambientet e kantieri zyra magazina, rrugeëkalimet, vendosja e vincit,
tabelat e sig. tekniketj. […]”
III.2.2. Për plotësimin e kritereve të mësipërme, bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues
“Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike:
Plan Organizimi, në të cilën ka deklaruar se: “ […] Përsa i përket plan organizimit që kërkohet
në shtojcën 10 pika 2.3 Kapaciteti teknik pika G: “Të paraqese Plan - Organizimin e punimeve
në objekt me të gjithe kërkesat që kërkon ai, si, rrethimi provizor, depozitimi i materialeve
kryesore, ambientet e kantierit zyra magazina, rrugë kalimet, vendosja e vincit, tabelat e sig.
7

teknik etj.”, ne si bashkim operatoresh kemi menduar që: Bashkimi i operatorëve ekonomike
“SIRETA 2F” shpk dhe “BELADI” shpk i përfaqsuar nga “SIRETA 2F” shpk deklaron se: në
qoftë se shpallet fitues për procedurën e prokurimit “Rikonstruksion i ish-godinës së ASHR-së
për vendosjen e zyrave të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Qëndror” që zvillohet nga
Autoriteti Juaj Kontraktor së pari do të bëhet rrethimi provizor në kufirin më të larget të lejuar
që të krijojmë një komoditet gjatë zbatimit të punimeve në objekt. Pasi të bëhet rrethimi grupi i
inxhinjereve që ndjekin punimet në bashkepunim me përfaqsues të Autoritetit Kontraktor të bejë
plan – vendosjen e vincit dhe objekteve të tjera të palëvisshme dhe të levizshme si: karela ,
betonjere, tabela treguese, tabelat e sigurimit teknik etj. Gjithçka do të bëhet duke u konsultuar
dhe marre parasysh rekomandimet e Autoritetin Tuaj Kontraktor […]”
III.2.3. Në Shtojcën mbi modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....] Të paraqesë Plan- Organizimin e Kantierit për
punimet në objekt me të gjithë kërkesat që kërkon ai, si rrethimi provizor, depozitimi
imaterialeve kryesore, ambientet e kantieri zyra magazina, rrugeëkalimet, vendosja e vincit,
tabelat e sig. tekniketj. […]”. Në nenin 55 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “[…] Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe
kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentet e tenderit.[…]” Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
me anë të deklaratës së dorëzuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues mbi plan
organizimin e kantierit për punimet në objektin e prokurimit ka përmbushur kriteret e veçanta të
kualifikimit. Skualifikimi i ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues me
pretendimin se është paraqitur plan organizimi kantieri në formë narrative dhe jo skematike
ashtu si realisht duhet paraqitur një plan kantieri, është referuar një kriteri i cili nuk është
parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi, e si i tillë nuk qëndron.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Sireta 2 F”
sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tyre me argumentin se “Nuk plotëson
kushtin: Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se ka të punësuar ose të kontraktuar në stafin e
vetë punonjësit e kualifikuar si më poshtë: 1 punonjës elektricist me kualifikime teknike nga
Inspektoriati Qendror Teknik. Për këtë duhet të paraqesë Certifikatat e lëshuara nga IQT të
shoqëruar me kontratën e punës të lidhur mes palëve. Për arsye se: është paraqitur kontrata e
punës dhe certifikatë IQT vetëm për elektricistin e kontraktuar nga OE “Sireta 2F” ndërkohë që
njëkohësisht duhet të kishte paraqitur edhe Beladi, nisur nga fakti që dhe ky operator do të
kryejë punime elektrike në Katin e Parë. [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1. Në Shtojcën mbi modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Operatori ekonomik duhet të deshmoje se ka të
punësuar ose të kontraktuar në stafin e vetë punonjësit e kualifikuar si më poshtë: - 1
punonjës elektricist me kualifikime teknike nga Inspektoriati Qendror Teknik. Për këtë duhet të
paraqesë: Certifikatat e lëshuara nga IQT të shoqëruar me kontratat e punës të lidhura mes
palëve […]”
III.3.2. Nga verifikimi në S.P.E (sistemin e prokurimeve elektronike) të dokumentacionit të
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues rezulton se në përmbushje të kriterit të
sipërpërmendur është paraqitur:
i. Kontratë lidhur para një noteri publik Nr.16076 Rep dhe Nr.10184 Kol datë 22.12.2015
“Bashkim i Përkohshëm i Shoqërive”, mes palëve shoqëria “Sireta 2F” sh.p.k. dhe
shoqëria “Beladi” sh.p.k. me anë të cilit është krijuar bashkimi i përkohshëm i shoqërive
mbi zbatimin e objektit “Rikonstruksion i Ish Godinës së ASHR-së për vendosjen e zyrave
të Inspektoritatit Shtetëror Shëndetësor Qëndror”. Referuar nenit 4 të kontratës së
mësipërme , Shoqëria ”Sireta 2F” sh.p.k. ka marrë përsipër kryerjen e 69 % të punimeve
të kontratës dhe shoqëria ”Beladi” sh.p.k. ka marrë përsiper 31 % të punimeve të
kontratës sipas preventivit të autoritetit kontraktor me indekset përkatëse ” Punime në
pikën -3 Kati i Parë ( të gjithë zërat e punimeve që përfshihen në të”.
ii. Kontratë pune lidhur mes shoqërisë “Sireta 2 F” sh.p.k. dhe z. A.K. profesion elektricist,
shoqëruar me librezë pune dhe Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik për
Sigurimin Teknik.
iii. Kontratë pune lidhur mes shoqërisë “Sireta 2 F” sh.p.k. dhe z. Sh.K. profesion
elektricist, shoqëruar me librezë pune dhe Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik
për Sigurimin Teknik.
iv. Kontratë pune lidhur mes shoqërisë “Sireta 2 F” sh.p.k. dhe z. R.K. profesion elektricist,
shoqëruar me librezë pune dhe Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik për
Sigurimin Teknik.
v. Kontratë pune lidhur mes shoqërisë “Sireta 2 F” sh.p.k. dhe z. E.H. profesion elektricist,
shoqëruar me librezë pune dhe Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik për
Sigurimin Teknik.
vi. Kontratë pune lidhur mes shoqërisë “Sireta 2 F” sh.p.k. dhe z. Z.P. profesion elektricist,
shoqëruar me librezë pune dhe Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik për
Sigurimin Teknik.
III.3.3. Referuar Preventivit të zbatimit të punimeve të parashikuar nga autoriteti kontraktor për
procedurën e prokurimit objekt ankimi, si edhe nenit 4 të kontratës së lidhur para një noteri
publik Nr.16076 Rep dhe Nr.10184 Kol datë 22.12.2015 “Bashkim i Përkohshëm i Shoqërive”,
mes palëve shoqëria “Sireta 2F” sh.p.k. dhe shoqëria “Beladi” sh.p.k. me anë të cilit është krijuar
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bashkimi i përkohshëm i shoqërive mbi zbatimin e objektit “Rikonstruksion i Ish Godinës së
ASHR-së për vendosjen e zyrave të Inspektoritatit Shtetëror Shëndetësor Qëndror” rezulton se
anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë ”Beladi” sh.p.k. ka marrë përsipër kryerjen e
punimeve referuar pjesës 3 të preventivit ”Kati i Parë” ku ndër të tjera edhe kryerjen e
punimeve elektrike në nën seksionin ”c” si më poshtë vijon:
2.480/2
2.480/4
An
2.481/1
2.481/2
2.481/3
2.481/5
2.482
4.131/2.9
4.131/1.7
An
An
An
An
An
An
An
2.487
2.487/c
2.487/d
2.485/2
2.485/d
An
An
2. a-112
2.490/1a
2.490/1b
An
An
An

F.v. tub plastik ø 20
F.v. tub plastik ø 30
F.v. tub plastik ø 100
F.v. percjelles PV-500 Ø 1.5mm²
F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm²
F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm²
F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm²
F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1mm²
F.v. kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese
plastmasi, te armuar, 3 x 50mm²
F.v. kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese
plastmasi, te armuar, 3 x 25mm²
F.v. kabell Cu me izolim PVC 2 x 0.4mm²
F.v. kabell UTP - 5 kompiuteri
F.v. intellinet Rack 15U per rrjetin LAN
F.v. intellinet Patch Panel 24port per rrjetin LAN
F.v. intellinet Poëer Stripe 7x250 19" Rackmount per rrjetin
LAN
F.v. cyberPoëer UPS OR1000VA/1000VA Rackmount (LAN)
F.v. cisco Catalyst 3560 Gigabit Sëitch - 24port per rrjetin LAN
F.v. kutiderivacioni plastike
F.v. kuti suport pllaket 2 modular Gevis
F.v. kuti suport pllaket 4 modular Gevis
F.v. çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"
F.v. priza shuko "Gevis" universal
F.v. priza telefoni
F.v. priza kompiuteri
Panel metalik IP65(700x550x250mm)
F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A
F.v. automat termo-elektro magnetik,4P;380V;32A
F.v. automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

410
630
80
320
470
420
50
160

ml

15

ml
ml
ml
cope
cope

15
260
260
1
1

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

1
1
1
46
28
116
40
164
26
26
1
5
2
38
1
2
10

2. a-127
2. a-135
An
An
An
2. a-139
2. a-120
An
2. a-116

Ndricues fluoreshent 2x36ë,IP40, i futur ne tavan te varur
Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18ë
Ndricues tip spot ne tavan te varur ø 10cm
Ndricues tip spot ne tavan te varur ø 15cm
Ndricues tip spot ne tavan te varur ø 20cm
F.v. ndricues evakuimi me llampe 1x11ë,IP40
Llampe sinjalizimi 220V;1.2ë
F.v. dekoder kunder zjarrit
Sirene e brendshme audio vizive

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

28
7
20
29
6
20
3
23
2

III.3.4. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 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 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.3.5. 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.3.6. Në nenin 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i 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”.
III.3.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Sireta
2F” sh.p.k. dhe “Beladi” sh.p.k., “Beladi” sh.p.k. referuar kontratës së bashkëpunimit dhe
preventivit të autoritetit kontraktor, ka marrë përsipër ndër të tjera edhe kryerjen e punimeve
elektrike, për të cilat shfaqet nevoja e stafit të kualifikuar, në zbatim të kërkesës së autoritetit
kontraktor (punonjës elektrik i paisur “Certifikatë Kualifikimi të Punonjësve Elektrik për
Sigurimin Teknik”). Në zbatim të nenit 74 pika 3 të aktit normative në zbatim të ligjit VKM
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar
parashikohet strictu sensu se kërkesat 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, me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
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Elektronike, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beladi” sh.p.k. nuk ka vërtetuar se
disponon në stafin e tij një punonjës elektricist të kualifikuar, në përputhje me përqindjen e
bashkëpunimit dhe elementët konkretë të marrë përsipër, në kundërshtim me nenin 74 pika 3 të
VKM nr.914/2014. Megjithëse në kriteret e veçanta të kualifikimit të procedurës së prokurimit
objekt ankimi është parashikuar dorëzimi i certifikatave përkatëse për vetëm një specialist
elektricist të kualifikuar, kjo nuk pengon operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit që në ndarjen e përqindjes së bashkëpunimit dhe elementëve konkretë të tij në
kontratën e bashkëpunimit të parashikojnë një ndarje në përputhje me kapacitetet teknike,
ekonomike dhe financiare që ato disponojnë në zbatim të parashikimeve ligjore ( nenit 73 të
VKM 914/2014).
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Sireta 2 F”
sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së tij
me argumentin se
“[...]Për paisjet e tjera të tabelës së dhënë në pikën L, Operatori ekonomik duhet të paraqesë
autorizim nga prodhuesit/distributorët/ose/marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues
apo distributorë për furnizimin me këto paisje. Për arsyese: Bashkimi i operatorëve nuk ka
paraqitur asnjë autorizim nga distributorë/prodhues për paisjen “F.v. derë e brendshme
koridori 320X240 cm me xham antivandal, me dy kanata me hapje automatike nga brenda me
hapaje elektronike nga jashtë (20 karta) me sensor shikimi, hapje emergjence, hermetike T-30,
teleksipik, corner sliding door (SLV) cilësia I, zeizoim 38-40db, xham i armuar, xham akull pa
dekoracion sipas standardit të CE” [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në Shtojcën mbi modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë
prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së
mëposhtëme :

Nr
.

1

2

Emertimi I pajisjes dhe specifikimet

Modeli

Prodhuesi

VendiiPro
dhimit

Fan coil mural FC 11, FC 16, FC 26
Pompenxehtesieajer - uje me fuqiftohese
9.53kë dhefuqingrohese 10.7ë, me Gazfreon
R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me
gruphidronikteinkorporuar, me 1
kompersora, me 1 qarqegazi,
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akumulujiteinkorporuar 75lit me panel
dixhitalkomandimibordidhe ne distance

3.

F.v. dere e brendeshmekoridori, 320 x
240cm, me xhamantivandal, me dykanata,
me hapjeautomatikengabrenda, me
hapjeelektronikengajashte (20karta), me
sensor shikimi, hapjeemergjence,
hermetike, T-30, teleskopik, corner sliding
door (SLV), cilesia I, zeizolim 38 - 40db,
xhamiarmuar, xhamakull pa dekoracion,
sipasstandartitte CE.

4.

F.v. fan coil tavanorkanalor FC 17, FC 22,
FC 32, FC 42

5.

F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese
26kë dhe fuqi ngrohese 29ë, me Gaz freon
R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup
hidronik te inkorporuar, me 2 kompersora,
me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar
100lit me panel dixhital komandimi bordi
dhe ne distance

Për paisjet e tjera të tabeles së dhënë në pikën L , Operatori ekonomik duhet të paraqesë
autorizim nga prodhuesit/distributoret/ ose / marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues
apo distributorë për furnizimin me këto paisje. […]”
III.4.2. Nga verifikimi në S.P.E (sistemin e prokurimeve elektronike) të dokumentacionit të
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues rezulton se për përmbushjen e pikës 3 tabelës së
mësipërme ( në përmbushje të kriterit të sipërpërmendur) është paraqitur vetëm deklarata e
mësipërme në të cilën është deklaruar prodhuesi për produktin e .”Fv. derë e brendeshme
koridori, 320 x 240cm, me xhamantivandal, me dykanata, me hapje automatike nga brenda, me
hapje elektronike nga jashte (20karta), me sensor shikimi, hapje emergjence, hermetike, T-30,
teleskopik, corner sliding door (SLV), cilesia I, zeizolim 38 - 40db, xhamiarmuar, xhamakull pa
dekoracion, sipasstandartitte CE.”
III.4.3. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se dokumentacioni i dorëzuar nga bashkimi i
operatorëve ekonomik ankimues “ Sireta 2F” sh.p.k. & “Beladi” sh.p.k. për plotësimin e kriterit
të mësipërm të kualifikimit nuk ka dorëzuar asnjë autorizim nga prodhuesit/distributoret/ ose /
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marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues apo distributorë për furnizimin me këtë paisje.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik referuar parashtrimeve me shkrim të dorëzuar nga
operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor si edhe pranë K.P.P., konstaton se ky i
fundit pranon faktin se për produktin e sipërcituar nuk ka dorëzuar asnjë autorizim nga
prodhuesit/distributoret/ ose / marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues apo distributorë
, por ngren pretendimin se deklarata e dorëzuar është ekuivalente me dorëzimin e autorizim nga
prodhuesit/distributoret/ ose / marrëveshje apo kontrata. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se operatorët ekonomikë duhet të përgatisin dhe dorëzojnë ofertën e tyre në
përputhje me kriteret e veçanta të kualifikimit.
III.4.4. K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor për dorëzimin e autorizim nga
prodhuesit/distributoret/ ose / marrëveshje apo kontrata që ka me këta prodhues apo
distributorë, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me
pretendimet e tij 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 i Prokurimit Publik gjykon se afatet e ankimit
parashikuar nga neni 63 i LPP-së janë afate prekluzive. Këto afate, duke qenë afate prekluzive
(dekadence), nuk mund të pezullohen, të ndërpriten apo të rivendosen. 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 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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Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.

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
Të mos pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k. &
“Beladi” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF16623-11-23-2015 me objekt “Rikonstruksion i Ish Godinës së ASHR-së për vendosjen
e zyrave të Inspektoritatit Shtetëror Shëndetësor Qëndror” me fond limit 45,833,332
lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 22.12.2015 nga autoriteti kontraktor
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor .
Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.

1.

2.

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. 60 Protokolli; Datë 20.01.2016;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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