VENDIM
K.P.P 615/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73722-06-062018 me objekt: “Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e mjetevë
të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018”, me fond
limit 18,285,955 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar
në datën 02.07.2018 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.

Ankimues:

“Power Industries” shpk
Blv “Gjergj Fishta”, Qendra Alpas, Hyrja nr.2, Kati 5,
Ap.14

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia e Tiranës
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 Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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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
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.06.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73722-06-06-2018 me objekt: “Blerje shërbimi për
mirëmbajtjen e mjetevë të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018”, me fond limit 18,285,955
lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 02.07.2018 nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Tiranë.
II.2. Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik “Poëer Industries” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në kriteret e kualifikimit kërkohet:

-

Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij te pakten:
2 (dy) inxhinierë mekanike te profilit autotransport (mjete levizese),
2(dy) motorristë,
1(nje) gomist,
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1(nje) pompist,
1(nje) saldator,
4(katër) xhenerikë,
1(nje) elektroaut
1 (një) bojaxhi dhe
1 (një) Inxhinier megatronik per diagnostikim difektesh elektrike, elektronike si dhe te
sistemit te injeksionit te ushqimit ne motor per automjetet.

-

Operatori ekonomik ofertues duhet te provoje se disponon nje repart te riparimit te
karrocerise se automjetit (shasise, tapicerise dhe perpunimit te llamarines), si dhe
bojatisjes pjesore dhe totale te mjetit (furra per lyerje) i cili duhet te jete i pajisur me
leje mjedisore te tipit B, Kodi III.1.B, leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (QKB).

-

Jo me pak se 2(dy) linja kontrolli teknik te pajisura perkatesisht secila me :
.....

-

Operatori ekonomik ofertues duhet të provojë që disponon Liçencen VII.3.B.3, per
ushtrimin e veprimtarise se tregetise se pjeseve te këmbimit per kategorite a,b.

-

Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalloget origjinale me pjeset e
kembimit te percaktuara ne to si dhe skemat e montimit te pjeseve te
kembimit.Operatori ekonomik duhet te plotesoje te gjitha kodet origjinale per pjeset e
kembimit, te kerkuara sipas tabelave ne Dokumentat e Tenderit.

1. Lidhur me kërkesën për 2 motoristë dhe një pompist sqarojmë se: referuar preventivit
të publikuar nga ana juaj për kryerjen e shërbimeve respektive 98 % e zërave të saj
janë xhenrike dhe jo motorrike. Ka një disproporcion midis kërkesave të vendosura nga
AK për stafin e kërkuar dhe zërave të parashikuar në preventiv pasi preventivi nuk
parashikon asnjë pjesë motorrike apo transmisioni i vetmi zë është kontroll dhe riparim
i sistemit të ushqimit e cila përfshin pompën e naftës apo të benzinës dhe injatorët
shërbim i cili mund të kryhet nga motorrist apo pompist por në kundërshtim me
parashikimet ligjore dhe parimet e LPP ju keni kërkuar edhe motorist edhe pompist për
kryerjen e shërbimeve të mundshme duke qenë se kontrata që prokurohet është
marrëveshje kuadër dhe zërat e parashikuar mund të mos kryhen 100%. Ndaj kërkojmë
nga ana juaj që në respekt të LPP dhe RRPP të heqë pompistin ose dy motoristët dhe në
rast se AK e mendon të arsyeshme të mbajë motorristët për kryerjen e këtyre
shërbimeve atherë të bëjë reduktimin e numrit të tyre pasi një është mëse i mjaftueshëm
për kryerjen e shërbimeve të kërkuara duke e sjellë në këtë mënyrë procedurën në
proporcion me nevojat reale të AK në mbështetje të zërave që ju vetë si AK keni
publikuar në mënyrë të zhvillimit të një procedure të hapur dhe të barabartë duke mos
limituar pjesmarrjen e OE në të dhe diskriminuar kategori të caktuara të OE.
2. Lidhur me kërkesën për 1 (një) Inxhinier megatronik per diagnostikim difektesh elektrike,
elektronike si dhe te sistemit te injeksionit te ushqimit ne motor per automjetet sqarojmë se:
Inxhinieri mekatronik është në vetvete një profil jo i thelluar i dijeve që i përkasin
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inxhinierisë Elektrike dhe Mekanike dhe në sajë të këtij profilizimi është kërkuar që OE të
kenë një inxhinier mekatronik për siagnostifikimin e difekteve elektrike elektronike si dhe të
sistemit të injeksionit të ushqimit në motor për automjetet. Në ëmnyrë të thelluar këto fusha
studiohen nga inxhinieria Elektrike, Mekanike dhe Elektronike. Ndaj për shkak të arsyetimit
si më sipër kërkojmë një shpjegim nga AK në rast se për diagnostifikimin e difekteve
elektrike OE disponon një Ing Elektrik, për difektet mekanike disponon një Ing. Mekanik
dhe për difektet Elektronike ka një Ing Elektronik paraqitja e këtyre inxhiniervë për
plotësimin e kësaj pike dhe jo një inxhinieri mekatronik a do të përbënte kusht për
skualifikimin e OE. Mendojmë dhe sugjerojmë që AK në respektim të parimeve të LPP dhe
zhvillimit të një procedure të hapur duhet të shtojë si alternativë mundësinë e paraqitjes së
inxhinierave sipas profileve të tyre ( Mekanik, Elektrik, Elektronik) për diagnostikimin e
këtyre difekteve dhe realizimin e shërbimeve përkatëse ashtu sic mund të realizonte një Ing
Mekatronik pasi edhe ata secili më vete kanë kualifikimet e duhura për mbulimin dhe
diagnostikimin e difekteve të kërkuara prej jush në DST.

3. Lidhur me kërkesën : Operatori ekonomik ofertues duhet te provoje se disponon nje
repart te riparimit te karrocerise se automjetit (shasise, tapicerise dhe perpunimit te
llamarines), si dhe bojatisjes pjesore dhe totale te mjetit (furra per lyerje) i cili duhet te
jete i pajisur me leje mjedisore te tipit B, Kodi III.1.B, leshuar nga Qendra Kombetare
e Biznesit (QKB) sqarojmë se : Autoritetet përgjegjëse për lëshimin e këtyre licencave
përpara se të pajisin një OE me leje mjedisore bëjnë verifikimet dhe kontrollet e
nevojshme të dokumentave fizikë nëse do të nevojitet për të verifikuar sasinë e
emetimeve që kryen kjo kompani. Pra nuk mundet që AK të diskriminojë një operator
ekonomik vetëm se ai kryen më pak punë në lidhje me lyerjen dhe emetimin e mbetjeve
të dëmshme në mjedis dhe për këtë arsye ka një leje mjedisore të ndryshme nga ajo që
AK ka përcaktuar në tender. Referuar bazës ligjore për pajisjen me leje mjedisore nga
ku shpjegohet qartë që leja mjedisore me të cilën pajiset një kompani varet nga
kapaciteti i mbetjeve që OE depozitojnë në mjedis. Kërkojmë nga AK përgjithësimin e
këtij kriteri pra që OE të jenë të pajisur me leje mjedisore në varësi të kapacitetit të tyre
prodhues por pa i kufizuar ata në kategori të caktuara të lejeve mjedisore. Për analogji
ju lutem referojuni vendimit nr.243/2018 të KPP për ankesën e shqyrtuar më datë
25.04.2018.
4. Lidhur me kërkesën tuaj Jo me pak se 2(dy) linja kontrolli teknik te pajisura
perkatesisht secila me :......sqarojmë se: Në asnjë pikë të listës/preventivit të
shërbimeve të nxjerra nga AK nuk është kërkuar që të bëhet disgnostifikimi i difekteve
me anë të këtyre pajisjeve por janë kërkuar vetëm kryerja e shërbimeve ekzaktësisht të
përcaktuara dhe ngarkimi i OE me një detyre, punë apo shërbim që nuk është e
përfshirë në procedurën e prokurimit në parim do të binte ndesh me nenin 55 pika 2 të
LPP. Nuk është e nevojshme dhe aq më pak e domosdoshme që OE të disponojnë dy
linja kontrolli në servis për realizmin e kësaj kontrate pasi afati i realizimit të
shërbimeve të kërkuara është shumë i gjatë nga momenti i nënshkrimit të kontratës
është 1 vit dhe koha që merr një makinë për diagnostifikim apo kontroll të tillë është
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shumë e shkurtër, edhe një linjë kontrolli është mëse e mjaftueshme për realizimin me
sukses të shërbimeve që këkrojnë përdorimin e këtyre aparaturave. Ndaj vecse qëllimit
për të kufizuar pjesmarrjen e OE-ve në procedurë nuk shohim asnjë qëllim tjetër përse
kjo kërkesë duhet të ekzagjerohet deri në këtë pikë. Kërkojmë reduktimin e kërkesës së
mësipërme nga dy linja kontrolli në një linjë kontroll ose asnjë.
5. Lidhur me kërkesën tuaj Operatori ekonomik ofertues duhet të provojë që disponon
Liçencen VII.3.B.3, per ushtrimin e veprimtarise se tregetise se pjeseve te këmbimit per
kategorite a,b sqarojmë se : Referuar bazës ligjore VKM nr.07 datë 10.02.2016 pika
2.3. AK ka kërkuar që operatori ekonomik duhet të jetë i autorizuar ose distributor i një
prodhuesi të caktuar pasi në rast se nuk është i autorizuar nga prodhuesi nuk mund të
pajiset me pikën B të kësaj Licence. AK nuk ka zbatuar parashikimet ligjore pasi
kërkesa e vendosur nga ju për pikën b i referohet evtëm atyre OE që kanë eskluzivitetin
e distributorit në shqipëri. Kërkojmë nga AK heqjen e pikës b të licencës me kod
VII.3.B.3 nga kriteret kualifikuese duke e bërë kështu procedurën në proporcion me
kërkesat , mundësitë dhe nevojat reale të autoritetit tuaj pasi është e panevojshme dhe
aq më pak të jetë e domosdoshme që një OE të jetë i autorizuar nga podhuesi për të
blerë pasjisjet që i nevojiten për shërbimet.
6. Lidhur me kërkesën tuaj: Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalloget
origjinale me pjeset e kembimit te percaktuara ne to si dhe skemat e montimit te pjeseve
te kembimit.Operatori ekonomik duhet te plotesoje te gjitha kodet origjinale per pjeset
e kembimit, te kerkuara sipas tabelave ne Dokumentat e Tenderit. Kërkojmë një sqarim
të detajuar në lidhje me origjinalitetin e kodeve të pjesëve të këmbimit si dhe katalogëve
të kërkuar nga AK pasi ka dy lloj kodesh dhe katalogësh origjinal ; 1. Kodi dhe
katalogu origjinal i prodhuesit të secilit mjet dhe 2. Kodi dhe katalogu origjinal nga
prodhues të tjerë të pjesëve të këmbiit për këto automjete. Ju lutem përcaltoni saktë se
cili prej katalogëve nënkuptohet me kërkesën tuaj ? Sygjeorjmë që në këtë fjali të
shtohet fjala ekuivalent në respektim të parimeve të LPP-së.
II.3. Në datën 14.06.2018 me shkresën nr.23197/2 prot, autoriteti kontraktor ka vendosur
pranimin pjesërisht të ankesës së operatorit ekonomik ankimues sa i takon pikës 5 të ankesës.
II.4. Në datën 22.06.2018 pala ankimuese “Poëer Industries” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit për pretendimet e tjera të papranuara nga autoriteti kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.25258/1 prot., datë 02.07.2018 protokolluar me tonën me nr.1163/2
datë 04.07.2018 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” shpk “Lidhur
me kërkesën për 2 motoristë dhe një pompist sqarojmë se: referuar preventivit të publikuar nga
ana juaj për kryerjen e shërbimeve respektive 98 % e zërave të saj janë xhenrike dhe jo
motorrike. Ka një disproporcion midis kërkesave të vendosura nga AK për stafin e kërkuar dhe
zërave të parashikuar në preventiv pasi preventivi nuk parashikon asnjë pjesë motorrike apo
transmisioni i vetmi zë është kontroll dhe riparim i sistemit të ushqimit e cila përfshin pompën
e naftës apo të benzinës dhe injatorët shërbim i cili mund të kryhet nga motorrist apo pompist
por në kundërshtim me parashikimet ligjore dhe parimet e LPP ju keni kërkuar edhe motorist
edhe pompist për kryerjen e shërbimeve të mundshme duke qenë se kontrata që prokurohet
është marrëveshje kuadër dhe zërat e parashikuar mund të mos kryhen 100%. Ndaj kërkojmë
nga ana juaj që në respekt të LPP dhe RRPP të heqë pompistin ose dy motoristët dhe në rast se
AK e mendon të arsyeshme të mbajë motorristët për kryerjen e këtyre shërbimeve atherë të bëjë
reduktimin e numrit të tyre pasi një është mëse i mjaftueshëm për kryerjen e shërbimeve të
kërkuara duke e sjellë në këtë mënyrë procedurën në proporcion me nevojat reale të AK në
mbështetje të zërave që ju vetë si AK keni publikuar në mënyrë të zhvillimit të një procedure të
hapur dhe të barabartë duke mos limituar pjesmarrjen e OE në të dhe diskriminuar kategori të
caktuara të OE”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimt”, pika 4/b “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
a. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij te pakten:
2 (dy) inxhinierë mekanike te profilit autotransport (mjete levizese),
2(dy) motorristë,
1(nje) gomist,
1(nje) pompist,
1(nje) saldator,
4(katër) xhenerikë,
1(nje) elektroaut
1 (një) bojaxhi dhe
1 (një) Inxhinier megatronik per diagnostikim difektesh elektrike, elektronike si dhe te
sistemit te injeksionit te ushqimit ne motor per automjetet.
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: “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,
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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, 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.1.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet
se: “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
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.1.4. Sa më sipër, KPP referuar argumentave të ankimuesit, specifikimeve teknike të objektit
të prokurimit, shërbimit dhe grafikut të ekzekutimit, vlerës së kontratës konstaton se në
preventiv ka disa zëra shërbimi të cilat do të kryhen nga punonjës me profesion pompist dhe
motorist. KPP gjykon se disponimi nga ana e operatorëve ekonomikë të punonjësve me profil
pompist dhe motorist është i nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës. KPP gjykon se
nuk është aspak diskriminuese kërkesa e autoritetit për një pompist sa kohë që një profesion i
tillë lidhet me natyrën e shërbimit dhe është i nevojshëm për ekzekutimit të kontratës në
përputhje me të gjitha zërat e parashikuar në të. Akoma më tej nuk është e ekzagjeruar kërkesa
e autoritetit kontraktor për punonjës me profesion motorrist.
Megjithatë KPP gjykon se numri i tyre duhet të jetë në proporcion me volumin e zërave të
parashikuar në preventiv. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
modifikikojë kriterin e sipërcituar duke kërkuar një pompist dhe një motorist nga dy të kërkuar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” shpk “Lidhur
me kërkesën për 1 (një) Inxhinier megatronik per diagnostikim difektesh elektrike, elektronike
si dhe te sistemit te injeksionit te ushqimit ne motor per automjetet sqarojmë se: Inxhinieri
mekatronik është në vetvete një profil jo i thelluar i dijeve që i përkasin inxhinierisë Elektrike
dhe Mekanike dhe në sajë të këtij profilizimi është kërkuar që OE të kenë një inxhinier
mekatronik për diagnostifikimin e difekteve elektrike elektronike si dhe të sistemit të injeksionit
të ushqimit në motor për automjetet. Në mënyrë të thelluar këto fusha studiohen nga
inxhinieria Elektrike, Mekanike dhe Elektronike. Ndaj për shkak të arsyetimit si më sipër
kërkojmë një shpjegim nga AK në rast se për diagnostifikimin e difekteve elektrike OE
disponon një Ing Elektrik, për difektet mekanike disponon një Ing. Mekanik dhe për difektet
Elektronike ka një Ing Elektronik paraqitja e këtyre inxhiniervë për plotësimin e kësaj pike dhe
jo një inxhinieri mekatronik a do të përbënte kusht për skualifikimin e OE. Mendojmë dhe
sugjerojmë që AK në respektim të parimeve të LPP dhe zhvillimit të një procedure të hapur
duhet të shtojë si alternativë mundësinë e paraqitjes së inxhinierave sipas profileve të tyre (
Mekanik, Elektrik, Elektronik) për diagnostikimin e këtyre difekteve dhe realizimin e
shërbimeve përkatëse ashtu sic mund të realizonte një Ing Mekatronik pasi edhe ata secili më
vete kanë kualifikimet e duhura për mbulimin dhe diagnostikimin e difekteve të kërkuara prej
jush në DST”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimt”, pika 4/b “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
a. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij te pakten:
2 (dy) inxhinierë mekanike te profilit autotransport (mjete levizese),
2(dy) motorristë,
1(nje) gomist,
1(nje) pompist,
1(nje) saldator,
4(katër) xhenerikë,
1(nje) elektroaut
1 (një) bojaxhi dhe
1 (një) Inxhinier megatronik per diagnostikim difektesh elektrike, elektronike si dhe te
sistemit te injeksionit te ushqimit ne motor per automjetet.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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, 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.2.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet
se: “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.4. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet 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.2.5. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me këtë preteendim sqarohet
se: Është kërkuar inxhinier megatronik si një profil bashkëkohor dhe profesional për
diagnostifikim elektro-mekanike-elektronike të sistemit të injeksionit të ushqimit në motorr për
automjetet përpara hyrjes në riparim si dhe mbikqyrjen gjatë riparimit.
Sa më sipër KPP vëren se Mekatronika është një degë e cila integron fushat klasike të
inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektrike, inxhinierisë kompjuterike dhe teknologjinë
informative për të realizuar principet bazë të metodologjisë bashkëkohore të disajnimit.
KPP gjykon se natyra e procesve të shërbimit që do të kryhen pasur parasysh volumin, vlerën ,
afatin e kontratës mund të kryhen lehtësisht edhe nga punonjës të cilët janë të profileve të
ndryshme sikundër ing Mekanik, ing Elektrik dhe ing Elektronik. Kërkesa e autoritetit
kontraktor që operatorët ekonomikë të disponojnë vetëm një ing mekatronik kufizon
konkurencën për ata operatorë të cilët nuk e kanë injë inxhinier mekatronik në stafin e tyre por
kanë inxhinierë mekanik, elektrik, elektronik të cilët secili më vete mund të kryejnë me sukses
zërat e shërbimit të prokuruar nga autoriteti kontraktor.
Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor për një inxhinier Mekatronik në rastin konkret
nuk është e mirëargumentuar dhe justifikuar nga autoriteti kontraktor. Për këtë arsye KPP
gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin sa më sipër duke kërkuar në mënyrë
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alternative një Ing. mekatronik ose inxhinierë të fushave mekanike, elektrike dhe elektronike
në fuksion të hapjes së konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” shpk ”Lidhur
me kërkesën : Operatori ekonomik ofertues duhet te provoje se disponon nje repart te riparimit
te karrocerise se automjetit (shasise, tapicerise dhe perpunimit te llamarines), si dhe bojatisjes
pjesore dhe totale te mjetit (furra per lyerje) i cili duhet te jete i pajisur me leje mjedisore te
tipit B, Kodi III.1.B, leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (QKB) sqarojmë se : Autoritetet
përgjegjëse për lëshimin e këtyre licencave përpara se të pajisin një OE me leje mjedisore
bëjnë verifikimet dhe kontrollet e nevojshme të dokumentave fizikë nëse do të nevojitet për të
verifikuar sasinë e emetimeve që kryen kjo kompani. Pra nuk mundet që AK të diskriminojë një
operator ekonomik vetëm se ai kryen më pak punë në lidhje me lyerjen dhe emetimin e
mbetjeve të dëmshme në mjedis dhe për këtë arsye ka një leje mjedisore të ndryshme nga ajo që
AK ka përcaktuar në tender. Referuar bazës ligjore për pajisjen me leje mjedisore nga ku
shpjegohet qartë që leja mjedisore me të cilën pajiset një kompani varet nga kapaciteti i
mbetjeve që OE depozitojnë në mjedis. Kërkojmë nga AK përgjithësimin e këtij kriteri pra që
OE të jenë të pajisur me leje mjedisore në varësi të kapacitetit të tyre prodhues por pa i
kufizuar ata në kategori të caktuara të lejeve mjedisore. Për analogji ju lutem referojuni
vendimit nr.243/2018 të KPP për ankesën e shqyrtuar më datë 25.04.2018 , Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Nga shqyrtimi i ankesës së ankimuesit drejtur autoritetit kontraktor dhe KPP-së,
konstatohet se pretendimi i sipërcituar është një pretendim i cili është ngritur vetëm pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesën drejtuar KPP ankimuesi nuk ka ripërsëritur kërkesat e tij dhe
nuk ka dhënë asnjë argument lidhur me modifikimin e kriterit sa më sipër. Në këtë kuptim KPP
gjykon se ankimuesi ka hequr dorë nga ky pretendim e rrjedhimisht KPP nuk mund të shprehet
në lidhje me të.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Power Industries” shpk për modifikimin e kriterit
Lidhur me kërkesën tuaj Jo me pak se 2(dy) linja kontrolli teknik te pajisura perkatesisht secila
me :......sqarojmë se: Në asnjë pikë të listës/preventivit të shërbimeve të nxjerra nga AK nuk
është kërkuar që të bëhet disgnostifikimi i difekteve me anë të këtyre pajisjeve por janë kërkuar
vetëm kryerja e shërbimeve ekzaktësisht të përcaktuara dhe ngarkimi i OE me një detyre, punë
apo shërbim që nuk është e përfshirë në procedurën e prokurimit në parim do të binte ndesh
me nenin 55 pika 2 të LPP. Nuk është e nevojshme dhe aq më pak e domosdoshme që OE të
disponojnë dy linja kontrolli në servis për realizmin e kësaj kontrate pasi afati i realizimit të
shërbimeve të kërkuara është shumë i gjatë nga momenti i nënshkrimit të kontratës është 1 vit
dhe koha që merr një makinë për diagnostifikim apo kontroll të tillë është shumë e shkurtër,
edhe një linjë kontrolli është mëse e mjaftueshme për realizimin me sukses të shërbimeve që
këkrojnë përdorimin e këtyre aparaturave. Ndaj vecse qëllimit për të kufizuar pjesmarrjen e
OE-ve në procedurë nuk shohim asnjë qëllim tjetër përse kjo kërkesë duhet të ekzagjerohet
deri në këtë pikë. Kërkojmë reduktimin e kërkesës së mësipërme nga dy linja kontrolli në një
linjë kontroll ose asnjë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimt”, pika 5 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet te kete makineri pajisje te nevojshme bashkekohore per realizimin e
kontrates, si vijon:
Jo me pak se 2(dy) linja kontrolli teknik te pajisura perkatesisht secila me ure per ngritje dhe
kontroll te mjetit me rrota te mbeshtetura dhe te varura;
1.

ure per ngritje dhe kontroll te mjetit me rrota te mbeshtetura dhe te varura;

2.

paisje per kontrollin dhe testimin e sistemit frenimit te automjetit;

3.

paisje per kontrollin dhe testimin e sistemit amortizimit & vibrimeve te automjetit;

4.

paisje per kontrollin dhe testimin e difekteve (xhokove) ne sistemin e drejtimit

III.4.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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, 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.4.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet
se: “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
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III.4.4. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet 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.4.5. Referuar zërave të shërbimit në shtojcën 11 “Shërbimi dhe Grafiku i Ekzekutimit” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi rezulton se gati për cdo mjet është
këkruar zëri kontroll dhe diagnostikim. Në këtë kuptim KPP gjykon se pajisja e sipërcituar e
kërkuar nga autoriteti kontraktor është në përputhje me natyrën e shërbimeve që do të
realziohen. Megjithatë edhe pse kemi nje numër të konsiderueshëm mjetesh, pasur parasysh
afatin relativisht të gjatë të kontratës (12 muaj nga data e lidhjes së kontratës) KPP e gjen të
ekzagjeruar kërkesën e autoritetetit kontraktor për dy linja kontrolli. Kriteret për kualifikim
duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë
që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura. Në këtë
kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit sa
më sipër duke kërkuar një linjë kontrolli.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Power Industries” shpk “Lidhur
me kërkesën tuaj: Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalloget origjinale me
pjeset e kembimit te percaktuara ne to si dhe skemat e montimit te pjeseve te kembimit.
Operatori ekonomik duhet te plotesoje te gjitha kodet origjinale per pjeset e kembimit, te
kerkuara sipas tabelave ne Dokumentat e Tenderit. Kërkojmë një sqarim të detajuar në lidhje
me origjinalitetin e kodeve të pjesëve të këmbimit si dhe katalogëve të kërkuar nga AK pasi ka
dy lloj kodesh dhe katalogësh origjinal ; 1. Kodi dhe katalogu origjinal i prodhuesit të secilit
mjet dhe 2. Kodi dhe katalogu origjinal nga prodhues të tjerë të pjesëve të këmbimit për këto
automjete. Ju lutem përcaktoni saktë se cili prej katalogëve nënkuptohet me kërkesën tuaj ?
Sygjerojmë që në këtë fjali të shtohet fjala ekuivalent në respektim të parimeve të LPP-së ,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimt”, pika 5/i “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalloget origjinale me pjeset e
kembimit te percaktuara ne to si dhe skemat e montimit te pjeseve te kembimit.
Operatori ekonomik duhet te plotesoje te gjitha kodet origjinale per pjeset e kembimit,
te kerkuara sipas tabelave ne Dokumentat e Tenderit.

III.5.2. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me këtë pretendim sqarohet se:
Ju sqarojmë se ky kriter është në funksion të prezantimit dhe përcaktimit në mënyrë të saktë
nga ana teknike të pjesës së këmbimit që do të përdoret gjatë riparimit të mjetit pasi sikurse
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dihet kjo është një procedurë ku parashikohet furnizim dhe vendosje pjesë këmbimi gjatë
riparimit të mjetit. Konkretisht kodi i pjesës së këmbimit është një element teknik i cili tregon
në mënyrë unike dhe të patjetërsushme përcaktimin e pjesës së këmbimit. Katalogu tregon të
dhënat teknike lidhur me pjesët e këmbimit sikurse janë lloji i mjetit, forma, dimensioni etj.
III.5.3. Pretendimi i ankimuesit “Kërkojmë një sqarim të detajuar në lidhje me origjinalitetin e
kodeve të pjesëve të këmbimit si dhe katalogëve të kërkuar nga AK pasi ka dy lloj kodesh dhe
katalogësh origjinal ; 1. Kodi dhe katalogu origjinal i prodhuesit të secilit mjet dhe 2. Kodi
dhe katalogu origjinal nga prodhues të tjerë të pjesëve të këmbimit për këto automjete. Ju
lutem përcaktoni saktë se cili prej katalogëve nënkuptohet me kërkesën tuaj ? është në fomën e
një sqarimi i cili kërkohet nga autoriteti kontraktor.
Në përgjigjen e dhënë autoriteti kontraktor nuk ka ezauruar pyetjen e ankimuesit se katalogu i
kujt duhet të paraqitet në funksion të plotësimit të kriterit, nëse duhet katalogu i prodhuesit të
mjeteve apo katalogu i pjesëve të këmbimit nga prodhues të ndryshëm. Në këtë kuptim KPP
gjykon se kriteri i sipërcituar nuk është i qartë pasi nuk ka përcaktuar se kujt duhet ti përkasin
këto katalogë. KPP gjykon se mospërcaktimi i saktë i dokumentacionit që duhet të dorëzohet
nga operatorët ekonomikë për përmbushjen e kritereve kualifikuese lë vend për konfuzion në
rradhët e operatorëve ekonomikë dhe njëherazi vështirëson punën e KVO-së gjatë shqyrtimit
dhe vlerësimit të ofertave duke lënë vend dhe për mostrajtim të barabartë të ofertuesve.
III.5.4. Sa më sipër KPP gjykon se autoriteti kontrktor duhet të sqarojë ankimuesin ose të bëjë
modifikimin e kriterit duke saktësuar katalogët e kujt duhet të paraqiten në përputhje me nenin
42 të LPP i cili parashikon shprehimisht 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 […]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të
afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me
kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e
tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë
operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta.
Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike. 2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen
dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5
ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë.
Lidhur me prtendimin e ankimeusit Sygjeorjmë që në këtë fjali të shtohet fjala ekuivalent në
respektim të parimeve të LPP-së , KPP gjykon se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është
përmendur asnjë markë, apo prodhues konkret dhe për këtë arsye nuk ndodhemi përpara
kushtit të nenit 23 të LPP për të vendosur frazën ekuivalent.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
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III.6. Gjithashtu sa i takon pretendimeve të ankimuesit të pranuara nga autoriteti kontraktor me
shkresën nr.23197/2 prot datë 14.06.2018 nga verifikimet në SPE, KPP konstaton se nuk janë
bërë modifikimet përkatëse. KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të pasqyrojë ndryshimet
në përputhje me nenin 42 të LPP të sipërcituar.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Power Industries” sh.p.k
për procedurёn e prokurimit Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73722-06-06-2018 me
objekt: “Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e mjetevë të transportit të Bashkisë Tiranë për
vitin 2018”, me fond limit 18,285,955 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën
02.07.2018 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Power Industries” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1163 Protokolli, Datë 22.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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