REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 954/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Victoria
Invest International” d.sh.h & “Victoria Invest” sh.p.k
nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km9+500,rruga e re Milot-Skuraj”,
me fond limit 273,757,176.882 lekë pa TVSH e
zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Ankimues:

“Victoria Invest” sh.p.k & “Victoria Invest
International” sh.p.k.
Lagjia “28 Nëntori” , Rruga “11Nëntori”, Elbasan.

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar

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,
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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,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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 26.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km9+500,rruga e re Milot-Skuraj”, me fond limit 273,757,176.882 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.
II.2. Në datën 20.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
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II.3. Në datën 01.11.2016 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:
Kombeas
Alb Tiefbau
Vëllezërit Hysa
Geci
Agi Kons
Bami
Kthella
Victoria Invest International
Riviera
Alko Impex G.C
Gjoka Konstruksion
Cobial
Vuthaj
Vega

0.00
190,560,731.00
205,557,713.00
215,783,596.88
217,450,999.50
223,778,008.00
226,399601.00
232,470,379.58
235,591,650.00
244,081,110.00
245,160,273.80
246,211,192.50
268,305,776.00
273,435,726.38

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 01.011.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International”
sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike
për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International D.Sh.H & Victoria
Invest shpk” rezulton se nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim: • Nuk është
paraqitur nga të dyja shoqëritë pjesëmarrëse në bashkimin e operatorëve ekonomikë
vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është
fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u
lidhur, sipas LPP, në çastin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në
masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës, por vetëm nga “Viktoria Invest
International”. Kjo në kundërshtim me kriterin e vecantë të përcaktuar në tender dhe
me nenin 26/10 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e regullave të
prokurimit publik” i cili parashikon si më poshtë: “Drejtoria e Përgjithshme e
Rrugëve ndalohet të kualifikojë për punë publike, të prokuruara sipas LPP-së,
operatorët ekonomikë që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë, si
kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave
të lidhura a në process për t'u lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së ofertave
nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të
punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku
secili prej tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet
fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të
realizojë në përputhje me kontratën e bashkëpunimit”. •
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2. Për sa i përket kapaciteteve teknike mbi mjetet/makineritë, operatori Victoria Invest
shpk ka deklaruar se mjetet nuk janë deklaruar konform kriterit të përcaktuar në DST
se: “...makineritë e mësipërme nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por
vetëm për këtë objekt si dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të
cilën nuk është shpallur ende fituesi”. Rezulton se, ndryshe nga sa ka deklaruar, ky
operator më datë 20.12.2016 në sistem ka paraqitur dëshmi/dokumentacion/foto për
mjetet: - Ekskavator hitachi deklaratë doganore R 7894 - Ekskavator hitachi deklaratë
doganore R 6934 - Autobot uji AA026MZ, edhe në procedurën e prokurimit me objekt:
“Ndërtim mbrojtja nga lumi km.16+200, aksi rrugor Elbasan - Librazhd”.
II.5. Në datën 07.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International”
d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së
cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:




Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit ju sqarojmë se ne kriteret e vecanta të
kualifikimit është kërkuar “Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë Vërtetim nga
Autoriteti Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është fitues dhe/apo
ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një investim/investime,
sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, në
çastin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të vëllimeve
të përgjithshme të punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të
operatorëve, ku secili prej tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë
përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës që ai
ka marrë përsipër të realizojë në përputhje me kontratën e bashkëpunimit. Nga
interpretimi i kësaj kërkese rezulton se ky vërtetim duhej në rast se operatori
ekonomik pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi është fitues dhe/apo ka në proces
në të njëjtën kohë si kontraktor/nënkontraktor, një investim/investime sipas një
kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për tu lidhur sipas LPP në castin e
hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70% të vëllimeve të
përgjithshme të punës. Ju bëjmë me dije se shoqëria jonë Victoria Invest sh.p.k nuk ka
asnjë kontratë pune publike apo nënkontraktor me ARRSH të lidhur apo në proces për
tu lidhur sipas LPP për të cilën të jetë dhënë miratimi nga ARRSH dhe
supervizori/mbikqyrësi i punimeve. Ndërsa shoqëria Victoria Invest International
sh.p.k e cila ka kontratë të lidhur me ARRSH me objekt “Sistemim asfaltim rruga
Librazhd –qafë Stude lot 3”ka paraqitur në këtë procedurë vërtetimin nga ARRSH për
punimet e kryera duke plotësuar këtë kriter të DST. Sa më sipër pretendimi juaj nuk
qëndron.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit ju bëjmë me dije se shoqëria Victoria
Invest ka paraqitur në tender shtojcën 9 “Mbi disponimin e makinerive” ku
deklarojmë se zotërojmë mjetet pajisjet teknike dhe aset të tjera fizike për të realizuar
kontratën me objekt “Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga e re Milot Skuraj.
- Eskavator me zinxhir 05 m3 me targa Volvo EC360CL me deklaratë doganore R
7094,
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Eskavator me zinxhir 0.5 m3 me targa Volvo EC 340 me deklaratë doganore R
51520
- Eskavator me zinxhir 2 m3 me targa Hitachi ZX470LCH-3 me deklaratë doganore
R 8693
- Autobot Uji me targa AA830MY me leje qarkullimi ELD0085016 me nr shasie
1NK0LT0X31R879141.
Po ta shikonit me vëmëndje makineritë e deklaruara për realizmin e kontratës me
objekt “Ndërtim mbrojtja nga lumi km9+500, rruga e re Milot –Skuraj” nuk ka asnjë
mjet nga ato që keni përcaktuar ju tek arsyeja e skualifikimit.Mjetet Eskavator Hitachi
deklaratë doganore R7894- Eskavator Hitachi deklaratë doganore R 6934-Autobot
Uji AA026MZ nuk janë të përfshira në shtojcën 9 për realzimin e kësaj kontrate .
Megjithatë AK ka të gjithë të drejtën të verifikojë mjetet e nevojshme për realzimin e
kontratës gjatë gjithë kohëzgjztjes së saj. Kjo arsye skualifikimi nuk qëndron.
II.6. Në datën 17.11.2016, me shkresën nr. 9148/3 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “Victoria Invest International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 23.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest
International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.10029 prot., datë 06.12.2016, protokolluar me tonën me
nr.2352/2 prot., datë 09.12.2016 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 “Victoria Invest
International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së
tyre me arsyetimin se “Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International
D.Sh.H & Victoria Invest shpk” rezulton se nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim:
• Nuk është paraqitur nga të dyja shoqëritë pjesëmarrëse në bashkimin e operatorëve
ekonomikë vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është
fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur,
sipas LPP, në çastin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të
vëllimeve të përgjithshme të punës, por vetëm nga “Viktoria Invest International”. Kjo në
kundërshtim me kriterin e vecantë të përcaktuar në tender dhe me nenin 26/10 të VKM-së
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nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e regullave të prokurimit publik” i cili parashikon si
më poshtë: “Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ndalohet të kualifikojë për punë publike, të
prokuruara sipas LPP-së, operatorët ekonomikë që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të
njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo
kontratave të lidhura a në process për t'u lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së
ofertave nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të
punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili prej
tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike, në masën
70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të realizojë në përputhje
me kontratën e bashkëpunimit”. Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Operatorët ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest”
sh.p.k kanë krijuar bashkimin e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së lidhur para
një noteri publik Nr.746 Rep datë 10.10.2016. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit
rezulton se bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar për zbatimin e objektit “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km 9+500, rruga e re Milot Skuraj”.
Referuar kontratës së mësipërme të bashkëpunimit parashikohet se [...]Në këtë bashkim
kontraktori kryesor është shoqëria Victoria Invest International sh.p.k e cila do të kryejë
volumet e punës në masën 54.8% të zërave të punimeve konform preventivit të dhënë për
zbatim nga autoriteti kontraktor (përvec zërave të preventivit që do të kryhen nga shoqëria
Victoria Invest” sh.p.k . Shoqëria Victoria Invest do të kryejë volumet e punës në masën 45.2
të zërave të punimeve konform preventivit të dhënë për zbatim nga autoriteti kontraktor
(përvec zërave të preventivit që do të kryhen nga shoqëria Victoria Invest International
d.sh.h[...]”
III.1.2. Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:


Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë Vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar
nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën
kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një investim/investime, sipas një kontrate apo
kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, në çastin e hapjes së
ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme
të punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku
secili prej tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet
fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës që ai ka marrë përsipër të
realizojë në përputhje me kontratën e bashkëpunimit.

III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
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Vërtetim Punimesh Nr.8333/1 Prot datë 17.310.2016 lëshuar nga Autoriteti Rrugor
Shqiptar për subjektin “Victoria Invest International” sh.p.k me anë të së cilës
vërtetohet se “Shoqëria “Victoria Invest International” sh.p.k është sipërmarrës
punimesh (kontraktor) për zbatimin e kontratave me investitor ARRSH për objektin
“Sistemim Asfaltim rruga Librazhd Qaf Studë Lot 3 dhe deri tani ka realizuar
99.96 %të punimeve si dhe për kontratën shtesë, e cila është në vazhdim 27.6 % të
punimeve.

III.1.4. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i
operatorëve ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të
kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi…..
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë
me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe
prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të
nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse
kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se
bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili
prej anëtarëve të këtij bashkimi.
“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.1.5. 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;”
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit
III.1.6. Neni 26 “Kontrata për Punë Publike” pika 10 e VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar parashikon shprehimisht se: 10.
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ndalohet të kualifikojë për punë publike, të prokuruara
sipas LPP-së, operatorët ekonomikë që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë,
si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të
lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka
përfunduar punimet fizike, në masën 70% të vëllimeve të përgjithshme të punës. Përcaktimi i
mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili prej tyre, për t’u
kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike, në masën 70% të
vëllimeve të përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të realizojë në përputhje me
kontratën e bashkëpunimit.
III.1.7. Lidhur me arsyen e skualifikimit ankimuesi ka argumentuar se “Nga interpretimi i
kësaj kërkese rezulton se ky vërtetim duhej në rast se operatori ekonomik pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi nëse është fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si
kontraktor/nënkontraktor, një investim/investime sipas një kontrate apo kontratave të lidhura
a në proces për tu lidhur sipas LPP në castin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet
fizike në masën 70% të vëllimeve të përgjithshme të punës. Ju bëjmë me dije se shoqëria jonë
Victoria Invest sh.p.k nuk ka asnjë kontratë pune publike apo nënkontraktor me ARSH të
lidhur apo në proces për tu lidhur sipas LPP për të cilën të jetë dhënë miratimi nga ARRSH
dhe supervizori/mbikqyrësi i punimeve. Ndërsa shoqëria Victoria Invest International sh.p.k e
cila ka kontratë të lidhur me ARRSH me objekt “Sistemim asfaltim rruga Librazhd –qafë
Stude lot 3”ka paraqitur në këtë procedurë vërtetimin nga ARRSH për punimet e kryera duke
plotësuar këtë kriter të DST. Sa më sipër pretendimi juaj nuk qëndron.
III.1.8. Referuar Kthim përgjigjes drejtuar ankimuesit autoriteti kontraktor ka arsyetuar se:
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se vërtetimi që ofertuesi ka hedhur në sistem i
përket kompanisë Victoria Invest International sh.p.k ndërsa për shoqërinë tjetër pjesë e
bashkimit nuk është paraqitur vërtetimi i kërkuar në DST. Theksojmë se Komisioni i
Vlerësimit t ofertave shqyrton në mënyrë të pavarur vetëm në bazë të dokumentacionit të
paraqitur dhe nuk mund të hamendësojë nëse një shoqëri e caktuar ka kontraktuar apo jo apo
është në proces kontraktimi apo jo me ARRSH për objekte të tjera zbatimi. Gjykojmë se për
sa kohë që vërtetimi kërkohej për secilin operator në rast bashkimi të operatorëve dhe
konkretisht ishte më se e mundur të merrej ky vërtetim përderisa shoqëria tjetër është e
pajisur me një të tillë.
III.1.9. Referuar pretendimeve dhe argumentave të secilës palë si dhe bazuar në dispozitat
ligjore të sipërcituara, Komisioni gjykon se skualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Victoria Invest International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k nga procedura e prokurimit
objekt ankimi është e padrejtë.
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Konkretisht në interpretim literal dhe teleologjik (qëllimi i normës juridike) të nenit 26 pika
10 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 si më sipër cituar Komisioni gjykon se ligjvensi ka
përcaktuar shprehimisht se ARSH ndalohet të kualifikojë ata operatorë ekonomikë të cilët
janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura, sipas LPP, i cili në çastin e
hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike, në masën 70% të vëllimeve të
përgjithshme të punës. E njëjta gjë vlen edhe në rastin e bashkimit të operatorëve por gjithnjë
nëse vërtetohet se subjektet kanë qenë apo janë kontraktues të kontratave të lidhura me
ARRSH. Në rastin konkret vetëm njëri nga anëtarët e bashkimit të operatorëve përkatësisht
“Victoria Invest International” sh.p.k rezulton të ketë lidhur kontratë me ARRSH për të cilën
ka paraqitur vërtetimin përkatës, ndërsa anëtari tjetër i bashkimit nuk ka dorëzuar vërtetim
pasi ndodhet në kushtet e mospasjes së asnjë marrëdhënieje kontraktuale me ARRSH. Në
interpretim teleologjik të nenit 26 Autoriteti Rrugor shqiptar ndalohet të kualifikojë atë
operator ekonomik pjesmmarës i cili në ditën e hapjes së ofertave nuk ka zbatuar 70% të
punimeve të cilat duhet të kenë rrjedhur nga një marrëdhenie kontraktuale me të. Nga ky
moment juridik, rrjedh njëherazi dhe e drejta e ARRSH për lëshimin e vërtetimit ndaj
subjektit, kur ky i fundit ka përmbushur 70 % të volumit të punimeve të një kontrate të lidhur
me ARRSH-në.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik referuar edhe argumentave të anëtarit të bashkimit
të operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest”sh.p.k, rezulton se ky i fundit nuk ka
pasur marrëdhenie kontraktuale me ARRSH-në dhe njëherazi nuk i lind e drejta e kërkimit të
vërtetimit pranë këtij autoriteti. Komisioni i Prokurimit Publik, gjen me vend të theksojë, se
në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, autoriteti kontraktor i rezervon vetes të
drejtën e verifikimit, aq më tepër kur në rastin konkret kemi të bëjmë me vetë autoritetin
kontraktor i cili ka të drejtën e lëshimit të këtij vërtetimi dhe njëherazi zhvillon procedurën e
prokurimit objekt ankese. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se nëse autoriteti kontraktor do të
kishte dyshime mbi anëtarin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Victoria Invest” sh.p.k
nëse ky i fundit ka pasur marrëdhenie kontraktuale me ARRSH-në mjaftonte të bënte një
verifikim të kontratave që ky autoritet kontraktor ka me subjektet përkatëse dhe nëse do të
rezultonte e vërtetë duhej të kishte vënë në dijeni ankimuesin në mënyrë të hollësishme për
kontratën/kontratat që ky i fundit nuk i ka realizuar në masën 70% të vëllimit të punimeve
sikundër ligji e parashikon.
KPP thekson se në rastin konkret barra e provës i takon autoritetit kontraktor nëse
mosparaqitja e vërtetimit nga ankimuesi është rrjedhojë e mospasjes së marrëdhenieve
kontraktuale me këtë të fundit apo si rrjedhojë e shkaqeve subjektive që lidhen me
ankimuesin.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest
International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së
tyre me arsyetimin se “Për sa i përket kapaciteteve teknike mbi mjetet/makineritë, operatori
Victoria Invest shpk ka deklaruar se mjetet nuk janë deklaruar konform kriterit të përcaktuar
në DST se: “...makineritë e mësipërme nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por
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vetëm për këtë objekt si dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën
nuk është shpallur ende fituesi”. Rezulton se, ndryshe nga sa ka deklaruar, ky operator më
datë 20.12.2016 në sistem ka paraqitur dëshmi/dokumentacion/foto për mjetet: - Ekskavator
hitachi deklaratë doganore R 7894 - Ekskavator hitachi deklaratë doganore R 6934 - Autobot
uji AA026MZ, edhe në procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim mbrojtja nga lumi
km.16+200, aksi rrugor Elbasan - Librazhd”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.2.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik:

Nr Lloji i Makinerive



Pronësia

Sasia

1 Ekskavator me zinxhir 0.5m3

në pronësi ose me qira

Copë 2

2 Ekskavator me zinxhir 2 m3

në pronësi ose me qira

Copë 2

3 Ekskavator me zinxhir 2m3 Tip Polipo

në pronësi ose me qira

Copë 1

4 Mjet Transporti vetëshkarkuese

në pronësi ose me qira

8 copë

5 Grejder

në pronësi ose me qira

Copë 1

6 Rrul vibrues

në pronësi ose me qira

Copë 1

7 Rrul me goma

në pronësi ose me qira

Copë 1

8 Autobot uji

në pronësi ose me qira

Copë 1

9 Aparat saldimi

në pronësi ose me qira

Copë 1

10 Vibrator thellesie

në pronësi ose me qira

Copë 1

11 Nyje thyerje materialesh inerte, pajisur me leje
mjedisore nga QKL

në pronësi ose me qira

Copë 1

12 Fabrike betoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL

në pronësi ose me qira

Copë 1

13 Makineri Vinç ure ose Autovinç

në pronësi ose me qira

Copë 1

14 Autobetoniere

në pronësi ose me qira

Copë 2

Për mjetet, kur jane në pronësi, duhet të paraqiten faturat tatimore të shitjes dhe
kontratat e shitblerjes, aktet e zhdoganimit. Kur jane me qira duhet të paraqiten
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kontratat e qirasë, faturat tatimore të shitjes, kontratat e shitblerjes, aktet e
zhdoganimit.
Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti
që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik ,
polica e sigurimit, leja e transportit nga Bashkia apo Komuna për vete ose të tretë dhe
fotot e tyre. Për mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet
dokumenti që vërteton pronësinë e tyre. Për mjetet e marra me qira, të paraqitet
kontrata përkatëse noteriale e qirasë/furnizimit ku të specifikohet objekti i kontratës
dhe afati i saj.Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane në pronësi, duhet
të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikata e
kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit. Kur janë me qera, duhet të paraqitet
kontrata e qirasë, dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi),
çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshëm i mjetit dhe fotot e tyre.
Administratori i shoqërisë ofertuese, duhet të paraqesë deklaratë që makineritë e
mësipërme nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por vetëm për këtë objekt
si dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën nuk është
shpallur ende fituesi.
Administratori i shoqërisë ofertuese, duhet të paraqesë deklaratë për vendodhjen e
mjeteve në pronësi/me qira apo kontratë furnizimi. Deklarata sipas shtojcës nr.9
është objekt verifikimi në çdo kohë deri në realizimin e plotë të kontratës.

III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga anëtari i bashkimit të përkohëshëm
të operatorëve ekonomikë “Victoria Invest” sh.p.k., rezulton se është paraqitur
dokumentacioni i mëposhtëm:
-

-

Deklaratë për Mjetet datë 20.10.2016 me anë të së cilës deklarohet se “Victoria
Invest” sh.p.k për objektin “Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga e re Milot
Skura” mjetet/makineritë e paraqitura nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera
por vetëm për këtë objekt si dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër
tenderimi në të cilën nuk është shpallur ende fituesi. Vendodhja e mjeteve në
pronësi ,qera apo kontratë furnizimi është sheshi 4 ish Kombinati Metalurgjik
(kantieri i Victoria Invest sh.p.k) Bradashesh Elbasan. Deklarat sipas shtojcës 9
është objekt verifikimi në cdo kohë deri në realizimin e plotë të kontratës.
Shtojca 9 “Mbi Disponimin e Makinerive” e plotësuar për objektin “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km 9+500” rruga e re Milot Skura” ku ndër të tjera janë
deklaruar mjetet si më poshtë:
a) Eskavator me zinxhir 0.5 m3 Volvo EC360CL Deklaratë Doganore R 7094
b) Eskavator me zinxhir 0.5 m3 Volvo EC 340 Deklaratë Doganore R 51520
c) Eskavator me zinxhir 2 m3 Hitachi Deklaratë Doganore R 8692
d) Eskavator me zinxhir 2 m3 Hitachi ZX470LCH-3 Deklaratë Doganore R
8693
e) Eskavator me zinxhir 2 m3 me polip Hitachi ZX350 LCN Deklaratë
Doganore R 45045
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f) Eskavator me zinxhir 2 m3 me polip Caterpilar 365 BL Deklaratë
Doganore R 5000/R 4999
g) Autobot Uji AA830MY ELD0085016.
h) .......................................................................
III.2.3. Ankimuesi në parashtimet në ankesë sqaron se: Në lidhje me arsyen e dytë të
skualifikimit ju bëjmë me dije se shoqëria Victoria Invest ka paraqitur në tender shtojcën 9
“Mbi disponimin e makinerive” ku deklarojmë se zotërojmë mjetet pajisjet teknike dhe aset të
tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt “Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga
e re Milot Skuraj.
- Eskavator me zinxhir 05 m3 me targa Volvo EC360CL me deklaratë doganore R
7094,
- Eskavator me zinxhir 0.5 m3 me targa Volvo EC 340 me deklaratë doganore R
51520
- Eskavator me zinxhir 2 m3 me targa Hitachi ZX470LCH-3 me deklaratë doganore
R 8693
- Autobot Uji me targa AA830MY me leje qarkullimi ELD0085016 me nr shasie
1NK0LT0X31R879141.
Po ta shikonit me vëmëndje makineritë e deklaruara për realizmin e kontratës me
objekt “Ndërtim mbrojtja nga lumi km9+500, rruga e re Milot –Skuraj” nuk ka asnjë
mjet nga ato që keni përcaktuar ju tek arsyeja e skualifikimit.mjetet Eskavator Hitachi
deklaratë doganore R7894- Eskavator Hitachi deklaratë doganore R 6934-Autobot
Uji AA026MZ nuk janë të përfshira në shtojcën 9 për realzimin e kësaj kontrate .
Megjithatë AK ka të gjithë të drejtën të verifikojë mjetet e nevojshme për realzimin e
kontratës gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj. Kjo arsye skualifikimi nuk qëndron.
III.2.4. Referuar Kthim përgjigjes drejtuar ankimuesit autoriteti kontraktor ka arsyetuar se:
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës pasi iu vu në dispozicion dokumentacioni i paraqitur në
sistem nga ky ofertues konstatoi se mjetet Ekskavator Hitachi me deklaratë doganore R 7894 Ekskavator Hitachi me deklaratë doganore R 6934 - Autobot uji AA026MZ, nuk janë
deklauar në shtojcën 9 të paraqitur. Nga ana tjetër mjetet e mësipërme pavarësisht se nuk i ka
përfshirë në deklaratë ofertuesi i ka paraqitur në sistem si dëshmi provuese për mjete
makineritë që ka në dispozicion për realizimin e kësaj kontrate. Po këto mjete rezulton të jenë
paraqitur në sistem nga ky ofertues edhe për procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtim,
mbrojtja nga lumi km 16-200, aksi rrugor Elbasan –Librazhd, kjo në kundërshtim me kriterin
e vecantë të kualifikimit të përcaktuar në dokumnetat e tenderit që makineritë e mësipërme
nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por vetëm në këtë objekt si dhe nuk janë
deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën nuk është shpallur fitues.
III.2.5 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:
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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.2.6. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.7. 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
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.1.7. 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”. Përpos kësaj është kërkuar dorëzimi i të gjithë dokumentacionit shoqërues
(Certifikata e pronësisë, akt kolaudimi, siguracion etj) për të gjitha mjetet që operatorët
ekonmikë 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” ka deklaruar mjetet që mendon të angazhojë
në realizimin e kësaj kontrate si dhe të gjithë dokumentacionin shoqërues të kërkuar në
dokumentat e tenderit. Lidhur me arsyen e skualifikimit dhënë nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave për operatorin ekonomik Victoria Invest sh.p.k se “Rezulton se, ndryshe nga sa ka
deklaruar, ky operator më datë 20.12.2016 në sistem ka paraqitur dëshmi/dokumentacion/foto
për mjetet: - Ekskavator hitachi deklaratë doganore R 7894 - Ekskavator hitachi deklaratë
doganore R 6934 - Autobot uji AA026MZ, edhe në procedurën e prokurimit me objekt:

13

“Ndërtim mbrojtja nga lumi km.16+200, aksi rrugor Elbasan - Librazhd”, Komisioni
konstaton se këto mjete nuk janë pjesë e deklaratës mbi disponueshmërinë e makinerive që ka
dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike ankimuesi. Komisioni konstaton se operatori
ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k ka deklaruar mjete me të dhëna të tjera nga ato që i
referohet autoriteti kontraktor.
Komisioni gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të kishte 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 të pasi në të kundërt do të
humbiste kuptimi dhe vlera e plotësimit të shtojcës 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e
makinerive” në procedurën objekt ankimimi. Në rastin konkret “Deklarata mbi
disponueshmërinë e makinerive” ka pasqyruar të gjitha mjetet që operatori do të angazhojë
për realizimin e objektit të prokurimit dhe përvec kësaj përmban të dhëna të sakta të mjeteve
(targa, pronësia, etj) të cilat janë 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 autoritetit
kontraktor se operatori ekonomik ka paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike
dokumentacion shtesë për mjete të cilat nuk i përmban deklarata mbi disponueshmërinë e
makinerive nuk mund të jetë kusht skualifikues, pasi e rëndësishme për autoritetin kontraktor
duhet të jetë nëse mjetet të cilat janë të deklaruara në këtë shtojcë plotësojnë në sasi dhe në
llojin e tyre kërkesat e autoritetit kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe nëse
këto mjete janë të shoqëruara me dokumentacionin përkatës të kërkuar në këtë procedurë.
Fakti që operatori ekonomik ka hedhur dokumentacion shtesë në sistemin e prokurimeve
elektronike nuk mund të heqë vlerën dhe fuqinë e deklaratës së paraqitur nga operatori
ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k. dhe aq më pak të çojë automatikisht në skualifikimin e tij,
për sa kohë që të gjitha mjetet të cilat ankimuesi i ka deklaruar në shtojcën 9 janë të
shoqëruara me dokumentacionin përkatës dhe në tërësinë e tyre përmbushin kriterin e vecantë
të kualifkimit mbi disponimin e makinerive.
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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest
International” sh.p.k& “Victoria Invest” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50905-09-26-2016 me objekt: “Ndërtim mbrojtja
nga lumi km9+500,rruga e re Milot-Skuraj”, me fond limit 273,757,176.882 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k& “Victoria Invest”
sh.p.k duke i kualifikuar këta operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k& “Victoria Invest”
sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr.2352 Protokolli; Datë 23.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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Mendim kundër
Unë, anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, Kleves Janku nuk jam dakord me arsyetimin e
vendimit në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Victoria Invest”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50905-09-26-2016 me
objekt: “Ndërtim mbrojtja nga lumi km9+500,rruga e re Milot-Skuraj”, me fond limit
273,757,176.882 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest
International” d.sh.h & “Viktoria Invest” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së
tyre me arsyetimin se “Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Victoria Invest International
D.Sh.H & Victoria Invest shpk” rezulton se nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim:
• Nuk është paraqitur nga të dyja shoqëritë pjesëmarrëse në bashkimin e operatorëve
ekonomikë vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është
fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një
investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur,
sipas LPP, në çastin e hapjes së ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të
vëllimeve të përgjithshme të punës, por vetëm nga “Viktoria Invest International”. Kjo në
kundërshtim me kriterin e vecantë të përcaktuar në tender dhe me nenin 26/10 të VKM-së
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e regullave të prokurimit publik” i cili parashikon si
më poshtë: “Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ndalohet të kualifikojë për punë publike, të
prokuruara sipas LPP-së, operatorët ekonomikë që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të
njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo
kontratave të lidhura a në process për t'u lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së
ofertave nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të
punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili prej
tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike, në masën
70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të realizojë në përputhje
me kontratën e bashkëpunimit” vërej se:
I.1.1. Operatorët ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k
kanë krijuar bashkimin e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së lidhur para një
noteri publik Nr.746 Rep datë 10.10.2016. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit
rezulton se bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar për zbatimin e objektit “Ndërtim
mbrojtja nga lumi km 9+500, rruga e re Milot Skuraj”.
Referuar kontratës së mësipërme të bashkëpunimit parashikohet se [...]Në këtë bashkim
kontraktori kryesor është shoqëria Victoria Invest International sh.p.k e cila do të kryejë
volumet e punës në masën 54.8% të zërave të punimeve konform preventivit të dhënë për
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zbatim nga autoriteti kontraktor (përvec zërave të preventivit që do të kryhen nga shoqëria
Victoria Invest” sh.p.k . Shoqëria Victoria Invest do të kryejë volumet e punës në masën 45.2
të zërave të punimeve konform preventivit të dhënë për zbatim nga autoriteti kontraktor
(përvec zërave të preventivit që do të kryhen nga shoqëria Victoria Invest International
d.sh.h[...]”
I.1.2. Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:


Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë Vërtetim nga Autoriteti Rrugor Shqiptar
nëpërmjet të cilit konfirmon se, nëse është fitues dhe/apo ka në proces në të njëjtën
kohë si kontraktor/ nënkontraktor, një investim/investime, sipas një kontrate apo
kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, në çastin e hapjes së
ofertave i ka përfunduar punimet fizike në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme
të punës. Përcaktimi i mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku
secili prej tyre, për t’u kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet
fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës që ai ka marrë përsipër të
realizojë në përputhje me kontratën e bashkëpunimit.

I.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Victoria Invest International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim Punimesh Nr.8333/1 Prot datë 17.310.2016 lëshuar nga Autoriteti Rrugor
Shqiptar për subjektin “Victoria Invest International” sh.p.k me anë të së cilës
vërtetohet se “Shoqëria “Victoria Invest International” sh.p.k është sipërmarrës
punimesh (kontraktor) për zbatimin e kontratave me investitor ARRSH për objektin
“Sistemim Asfaltim rruga Librazhd Qaf Studë Lot 3 dhe deri tani ka realizuar
99.96 %të punimeve si dhe për kontratën shtesë, e cila është në vazhdim 27.6 % të
punimeve.

I.1.4. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i
operatorëve ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të
kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi…..
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë
me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe
prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të
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nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse
kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se
bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili
prej anëtarëve të këtij bashkimi.
“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”.
I.1.5. 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 e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit
I.1.6. Neni 26 “Kontrata për Punë Publike” pika 10 e VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar parashikon shprehimisht se: 10.
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ndalohet të kualifikojë për punë publike, të prokuruara
sipas LPP-së, operatorët ekonomikë që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë,
si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të
lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka
përfunduar punimet fizike, në masën 70% të vëllimeve të përgjithshme të punës. Përcaktimi i
mësipërm vlen edhe për rastin e bashkimit të operatorëve, ku secili prej tyre, për t’u
kualifikuar për punë publike, duhet të ketë përfunduar punimet fizike, në masën 70% të
vëllimeve të përgjithshme të punës, që ai ka marrë përsipër të realizojë në përputhje me
kontratën e bashkëpunimit.
I.1.7. Sa më sipër, arsyetoj se bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Victoria Invest
International” sh.p.k & “Viktoria Invest” sh.p.k janë në kushtet e mospërmbushjes së kriterit
të vecantë të kualifikimit pasi vetëm njëri nga anëtarët e këtij bashkimi ka paraqitur vërtetim
që konfirmon se ka kryer punime fizike në masën 70% të vëllimit të përgjithshëm të punës.
Kriteri i vecantë i kualifikimit kërkon shprehimisht se edhe në rastin e bashkimit të
operatorëve të gjithë anëtarët e bashkimit do të paraqesin këtë vërtetim.
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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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

Anëtar
Kleves Janku
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