REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 401/2019
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 25.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt ”Rikonstruksion Cerdhes Nr.2”,
me nr. REF-20019-04-30-2019, me fond limit 17,848,333.33 lekë
(pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 10.06.2019, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Bulqizë.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Ruci” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “Partizani”, Burrel.

Autoriteti kontraktor:

Bashkia Bulqizë
Adresa: Lagjia “Minatori”, Bulqizë.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të 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 dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 02.05.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt ”Rikonstruksion Cerdhes Nr.2”, me nr.
REF-20019-04-30-2019, me fond limit 17,848,333.33 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 10.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Bulqizë.
II.2. Në datën 08.05.2019, operatori ekonomik ankimues “Ruci” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit., me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Pretendimi-I
2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:
a. Kopje te te certefikuar te bilanceve te tre viteve te fundit 2016-2017-2018 te paraqitura nga
autoritetet perkatese (te konfirmuara nga zyra e tatim-taksave ).
Kriteri i vendosur nga ana Juaj që bilancet të jenë të konfirmuar nga zyra e tatim taksave është i
ekzagjëruar pasi për A.K. e rëndësishme është që bilancet të jenë të konfirmuara nga Drejtoria
2

Rajonale Tatimore ku ushtron aktivitetin operatori ekonomik. Kërkojmë heqjen e fjalisë të
konfirmuara nga zyra e tatim taksave.
Pretendimi-II
Ne rastin e pervojes se meparshme ne sektorin privat kerkohen te paraqiten:
-Kontrata
-Lejen e ndertimit dhe shfrytezimit leshuar nga njesia vendore perkatese
-Aktin e kolaudimit Situacionin perfundimtar si dhe faturat per cdo situacion
Leja e ndërtimi tjepet për objektet e reja dhe jo për rikonstruksion objekti, gjithashtu edhe leja e
shfrytëzimit nuk lëshohet më nga njësitë vendore por lëshohet deklaratë e noterizuar shfrytëzimi
objekti nga sipërrmarrësi i punimeve. Kërkojmë heqjen e kriterit leja e ndërtimit dhe
shfrytëzimit.
Pretendimi-III
Liçense lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL. Kodi III.2.B.
Mbështetur VKM nr. 538 datë 26.05.2009 Licencat për nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend
ku kryhet veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si
grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të
ndryshme.” Operatorët ekonomik mund të lidhin kontrata me shoqëria të cilat janë të liçensuar
në fushën e transportit të mbetjeve ndërtimore. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
Pretendimi-IV
2.3.3 Një punësim mesatar i të paktën 50 punonjes të siguruar. Vërtetim të lëshuar nga
Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve te figurojne ne listpagesen e muajt
mars 2019 e ne vazhdim. Mbështetur afatit kohor dhe normave të punës të prëcaktuara në
Manualin e Çmimeve të ndërtimit ky objekt realizohet brënda afatit kohor me 25 punonjës.
Kërkojmë modifikin e këtij kriteri duke ulur numërin e punonjësve nga 50 në 25.
Pretendimi-V
2.3.4Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik (drejtues teknik
license) për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të
vlefshme noteriale, diplomë, CV, librezat e punës, stafm inxhinierik si më poshtë: Ing. Ndërtimi
1(një); Ing. Hidroteknik 1 (nje); Ing. Mekanik 1 (nje); Ing. Elektrik 1 (nje); Ing Topograf 1 (nje).
punonjësit e mësipërm duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne
vazhdim.
Duke u mbështetur kategorive të punës të kërkuar nga A.K. Bashkia Bulqizë të cilat përfitohen
nga inxhinierët kërkojmë të hiqet inxhinieri elektrik dhe mekanik. Kërkojmë të hiqet inxhinierët
elektrik dhe mekanik.
Pretendimi-VI
2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjes të pajisur me kartela personale të
sigurimit teknik, të lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte
juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve, nga të cilët: Karpentier 6 Për
punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të
sigurimit teknik, (të vlefshme), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars
2019 e ne vazhdim. MANOVRATOR 2 Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e
punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), patente manovratori
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si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. per muaj in mars 2019 e ne vazhdim. Shofer
kamioni 4 Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik. (të vlefshme), patente si dhe të figurojnë në listëpagesat e
shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim. Murator 12 Për punonjësit e mësipërm duhet të
paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme si
dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim. Hidraulik 3 Për
punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të
sigurimit teknik, (të vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë, per muajin mars
2019 e ne vazhdim. Saldator 3 Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e
vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme si dhe të figurojnë në
listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim.
Duke u mbështetur zërave të punës të parashikuar për tu realizuar kërkojmë modifikimin e këtij
kriteri si më poshtë : Karpentjer të hiqet pasi nuk kryen asnjë proçes pune. Manovrator nga 2 të
bëhet 1; Shofer nga 4 të bëhet 2; Murator nga 12 do të bëhen 4; Saldator nga 3 të behet 1.
Pretendimi-VII
Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten 1(nje) Teknike Ndertimi. Për
punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të
sigurimit teknik, (të vlefshme), deftesa e shkolles se mesme profili teknik ndertimit, si dhe të
figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim. Operatori Ekonomik
duhet te kete ne stafin e tij te pakten 1(nje) Teknik Mekanik . Për punonjësit e mësipërm duhet të
paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme),
deftesa e shkolles se mesme profili teknik mekanik, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë
per muajin mars 2019 e ne vazhdim. Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten
1(nje) Teknike Hidraulik. Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e
vlefshme; dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), defesa e shkolles se mesme
profili teknik hidraulik, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne
vazhdim. Mbështetur projekt preventivit kërkojmë : Heqjen e teknik mekanik dhe hidraulik.
Pretendimi-VIII
2.3.5Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike,
që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:
Nr Lloji i makinerive
Pronësia
Njësia Sasia
1
Kamion me Vinxh
në pronesi ose copë
1
me qera
2
saldatrice
në pronesi ose copë
3
me qera
3
Eskavator me goma
në pronesi ose
1
me qera
Vibrator thellesie
në pronesi ose copë
1
4
me qera
5
Kamion deri 18 tone
në pronesi ose copë
4
me qera
6
Botonjere 0.5m3
në pronesi ose copë
2
4

7

Kamioncine

8

Pompe sovatimit

9

Skela metalike e kopletuar per
fasade

me qera
në pronesi ose cope
me qera
në pronesi ose cope
me qera
në pronesi ose m2
me qera

1
1
810

Duke u mbështetur zërave të punës që do të realizohen kërkojmë të ulet numri i kamionave deri
në 18 ton nga 4 në 2.
Pretendimi-IX
b) Kontratën e marrjes me qira të mjetit, per mjetet qe shenohen ne regjistra publike duhet te
shoqëruar me dokumentacionin përkatës të pronësisë së mjetit që ka pronari, i cili e jep me qira.
Kontrata e qirasë të jetë noteriale e të përfshijë afatin e realizimit të kësaj kontrate, si dhe
objektin e prokurimit, duhet té paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje
qarkullimi), plus certifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (të vlefshme), si dhe
certifikaten e transportit nga autoritetet perkatese per tu dhene me qera ,(te vlefshme). Në rastin
e mjeteve të tjera duhet te shoqerohen me kontraten e qerase ku te percaktohet afati i kontrates si
dhe objekti i prokurimit dhe te shoqerohen me aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.
Kërkojmë të hiqet kriteri që kontrata e qirasë të përmbajë emërin e objektit.
Pretendimi X
2.3.7 Operatori ekonomik duhet te paraqese per materialet si me poshte :
2.3.7/1 Per ndriçimin 1. Kontrate paraprake furnizimi me furnitorin per listen e mesiperme te
mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. 2.
Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit /prodhuesve eshte sipas
standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E noterizuar
ose origjinale.
2.3.7/1. Per Kaldaja 1. Kontrate paraprake furnizimi/Autorizim prodhuesi me furnitorin per
listen e mesiperme te mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si:
telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga
ana e tij. 2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit /prodhuesve
eshte sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale. 3. Certifikate/dokument te vlefshem qe provon se pajisjet objekt
prokurimi qe ofron operatori ekonomik jane ne perputhje me direktiven 97/23/EC per enet ne
presion ose ekuivalente. E noterizuar ose origjinale.
2.3.7/1 Per hidrosanitaret: 1. Kontrate paraprake furnizimi me furnitorin per listen e mesiperme
te mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. 2.
Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit /prodhuesve eshte sipas
standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E noterizuar
ose origjinale.
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Kriteri i vendosur nga A.K. Bashkia Bulqizë që operatorët ekonomik të paraqesin kontrata
paraprake furnizimit bashkë me çertifikatat është e ekzagjëruar. Duke u mbështetur LPP neni 46
pika 3 citohet se A.K. mund të kërkojë çertifikata kualifikimi të operatorëve ekonomik dhe jo
kontrata furnizimi paraprake. Gjithashtu mbështetur udhezimit numër 3 datë 15.02.2001 për
mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit pika I/9 specifikohet : 9. Materialet që vijnë
në kantier duhet të jenë në përputhje me kërkesat teknike të projektit. Materialet në vepër
përdoren vetëm për miratimin e mbikëqyrësit të punimeve. Materialet e ardhura, si dhe pajisjet e
siguruara nga sipërmarrësi, por që nuk pranohen nga mbikëqyrësi, zëvendësohen me të tjera, me
shpenzimet e sipërmarrësit. Në këto raste (si për materialet, ashtu dhe për pajisjet) mospranimi
duhet dokumentuar me procesverbalet e analizave të provave, së bashku me aktin teknik, ku të
argumentohen shmangiet e palejuara, referuar standardeve të detyrueshme shqiptare ose atyre
europiane. Kërkesa e A. K. për të kërkuar kontrata paraprake furnizimi eshte e ekzagjëruar pasi
nuk A. K. nuk ka tagrin e miratimit të materialeve. [...]”
II.3. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues nëpërmjet shkresës nr. 1842/3 prot., datë
13.05.2019, duke e pranuar pjesërisht atë, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Kërkoni heqjen e e fjalise të konfirmuar nga zyra e tatim taksave pasi e konsideroni të
rendësishme që bilancet të jene të konfirmuar nga DRT dhe jo nga AK. Komisioni i shqyrtimit te
ankesave pasi mori ne shqyrtim këtë pretendim vendosi ta pranoj dhe përsa më sipër do të kryhet
modifikimi i nevojshëm në shtojcën që do të ngarkohet në SPE.
Nga ana juaj kërkohet të hiqet kriteri leje ndërtimi dhe shfrytëzimi. Komisioni i shqyrtimit te
ankesave pasi mori ne shqyrtim këtë pretendim vendosi ta pranoj dhe përsa më sipër do të kryhet
modifikimi i nevojshëm në shtojcën që do të ngarkohet në SPE.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi analizoi edhe njëher ketë kriter vendosi se kjo licencë
lidhur me ndikimin në mjedis të lëshuar nga QKL është në përputhje me objektin që prokurohet
dhe në përputhje me legjislacionin. Duke qene se referuar Zerave te preventimit kemi transport
te materialeve inetre per kete aresye kerkohet dhe eshte e domosdoshme licansa e mesiperme.
Përsa më sipër ky pretendim nuk pranohet nga ana jonë.
Kërkoni modifikin e këtij kriteri duke e ulur numërin e punonjësve nga 50 në 25. Komisioni i
shqyrtimit te ankesave pasi mori ne shqyrtim ankesen tuaj si dhe duke pasur parasysh volumin e
punimeve, grafikun e punimeve si dhe analizen e fuqise punetore numri i punonjesve per
realizimin e ketyre punimeve eshte jo me pak se 50 sa me siper kriteri i mesiperm eshte ne
perputhje me LPP. Sa me siper ankesa juaj nuk mund te pranohet .
Nga ana juaj kerkohet te behen modifikime duke kerkuar te hiqet Ing Elektrik dhe Ing Mekanik ,
komisioni i shqyrtimit te ankesave mori ne shqyrtim ankesen tuaj dhe per kete beri verifikim ne
zerat e preventivit dhe konstatoi se ne preventiv jane te perfshira punime elektrike dhe mekanike
elektrike ka restaurim total te rejtit elektrik , mekanike ka punime furnizim vendosje kaldaje. Sa
me siper ankesa juaj nuk pranohet.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi mori në shqyrtim pretendimet e sipër përmendura
vendos të pranoj disa nga pretendimet dhe do bëhen ndryshimet si me poshtë: -Karpentieri nga 6
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do të ulet dhe do të bëhet 3; -Manovratori nga 2 do te bëhët 1; -shoferi i kamionit nga 4 do të
kërkohen 2; -muratori nga 12 do të ulen ne 4; saldatori nga 3 do te ulet ne 1. Këto ndryshime që
përmendem do të pasqyrohen edhe në shtojcën e modifikimit që do të ngarokohet në SPE.
Kërkohet nga ana juaj të hiqet teknik mekanik dhe teknik hidraulik. Komisioni i Shqyrtimit të
Ankesave pasi shqyrtoi edhe njeher ketë kriter vendosi të pranojë ankesën në lidhje me teknik
hidraulik ndërsa tekniku Mekanik nuk pranohet të hiqet si kriter pasi është në përputhje me
legjislacionin e Prokurimit Publik. Referuar zerave te preventivit jane parashikuar punime per
furnizim vendosje kaldaje kjo e ben te nevojshme nje teknik mekanik.
5 Kamion deri në18 tonë me sasi 4 copë. Kërkoni ndryshimin e këtij kriteri duke e ulur nr e
kamionave. Pasi e shqyrtoi kete kriter Ko1misioni i Shqyrtimit të Ankesave e pranoj dhe vendos
që nr e kamioneve ta ul në sasin 2 copë.
Kërkoni heqjen e kushtit që kontrata e qirasë duhet të përmbajë objektin e prokurimit pasi është
një kriter i ekzagjeruar. Përsa më sipër Komisioni iShqyrtimit te Ankesave e pranon dhe do të
kryhet ndryshimi perkatës.
Kërkesa jonë që të paraqitet kontrata paraprake furnizimi nga furnitorët bashkë me certifikata
pretendohet nga ana juaj se është i ekzagjeruar dhe i pambështetur në asnjë nen te VKM nr 914
dt 29.12.2014 i ndryshuar dhe LPP. Për sa më siper iu sqarojme: Referuar LPP si dhe vkm nr
914 dt 29.12.2014 perkatesisht neneve 26 e ne vijim eshte ne te drejten e autoritetit kontraktor te
kerkoj kritere qe garantojne kapacitete teknike, financiare, te operatoreve ekonomik per te bere
te mundur realizimin me sukses te kontrates Sa i perkete pretendimit tuaj per kriterin nr 2.3.7/1
per ndricimin komisioni i shqyrtimit te ankesave e konsideron kete kriter ne perputhje ne zbatim
te ligjit dhe vkm sa mesiper ankesa juaj nuk pranohet. Komisioni i shqyrtimit te ankesave
konstatoi se eshte kerkuar nga ana e Autoritetit kontraktor kontrate paraprake furnizimi e
shoqeruar me ISO 9001:2008, komisioni i shqyrtimit te ankesave konstatoi se nga ana e
Autoritetit kontraktor eshte kerkuar ISO 9001:2008 nje gje e tille eshte ne kundershtim me LPP
dhe Vkm nr 914 pasi ISO 9001:2008 ky standar certifikimi nuk ekziston me pasi eshte
zevendesuar nga ISO 9001:2015 sa me siper komisioni i shqyrtimit te ankesave vendosi te
modifikoj kete kriter duke zevendesuar me ISO 9001:2008 me ISO 9001:2015. Sa i perket kriterit
nr 2.3.7/1 per kaldajen, komisioni i shqyrtimit te ankesave pasi mori ne shqyretim ankesen tuaj
konstatoi se eshte ne te drejte te autoritetit kontraktor te kerkoj e kontrata paraprake furnizimi,
kjo Referuar LPP si dhe vkm nr 914 dt 29.12.2014 perkatesisht neneve 26 e ne vijim eshte ne te
drejten e autoritetit kontraktor te kerkoj kritere qe garantojne kapacitete teknike, financiare, te
operatoreve ekonomik per te bere te mundur realizimin me sukses te kontrates megjithate
komisioni i shqyrtimit te ankesave e konsideroi te tepert piken 3 te ketij kriteri perderisa eshte
kerkuar ISO 9001:2008 nuk eshte e nevojshme te kerkohet certifikim shtese persa mesiper nga
ana e komisionit te shqyrtimit te ankeave u vendos te modifikohet ky kriter duke hequr piken tre
te ketij kriterit modifikim i cili do te reflektoet ne SPE. Komisioni i shqyrtimit te ankesave
konstatoi se eshte kerkuar nga ana e Autoritetit kontraktor kontrate paraprake furnizimi e
shoqeruar me ISO 9001:2008, komisioni i shqyrtimit te ankesave konstatoi se nga ana e
Autoritetit kontraktor eshte kerkuar ISO 9001:2008 nje gje e tille eshte ne kundershtim me LPP
dhe Vkm nr 914 pasi ISO 9001:2008 ky standar certifikimi nuk ekziston me pasi eshte
zevendesuar nga ISO 9001:2015 sa me siper komisioni i shqyrtimit te ankesave vendosi te
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modifikoj kete kriter duke zevendesuar me ISO 9001:2008 me ISO 9001:2015. Sa i perket kriterit
nr 2.3.7/1 per Hidrosanitaret , komisioni i shqyrtimit te ankesave pasi mori ne shqyretim ankesen
tuaj konstatoi se eshte ne te drejte te autoritetit kontraktor te kerkoje kontrata paraprake
furnizimi kjo Referuar LPP si dhe vkm nr 914 dt 29.12.2014 perkatesisht neneve 26 e ne vijim
eshte ne te drejten e autoritetit kontraktor te kerkoj kritere qe garantojne kapacitete teknike,
financiare, te operatoreve ekonomik per te bere te mundur realizimin me sukses te kontrates.
Komisioni i shqyrtimit te ankesave konstatoi se eshte kerkuar nga ana e Autoritetit kontraktor
kontrate paraprake furnizimi e shoqeruar me ISO 9001:2008, komisioni i shqyrtimit te ankesave
konstatori se nga ana e Autoritetit kontraktor eshte kerkuar ISO 9001:2008 nje gje e tille eshte
ne kundershtim me LPP dhe Vkm nr 914 pasi ISO 9001:2008 ky standar certifikimi nuk ekziston
me pasi eshte zevendesuar nga ISO 9001:2015 sa me siper komisioni i shqyrtimit te ankesave
vendosi te modifikoj kete kriter duke zevendesuar me ISO 9001:2008 me ISO 9001:2015. [...]”
II.4.Në datën 22.05.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.Në datën 03.06.2019, nëpërmjet shkresës me nr.2149/1prot., datë 31.05.2019, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesën e operatorit ekonomik “Ruci” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “Pretendimi-III Liçense lidhur me ndikimin ne
mjedis te leshuar nga QKL. Kodi III.2.B. Mbështetur VKM nr. 538 datë 26.05.2009 Licencat për
nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend ku kryhet veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë
III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim
apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.” Operatorët ekonomik mund të lidhin kontrata
me shoqëria të cilat janë të liçensuar në fushën e transportit të mbetjeve ndërtimore. Kërkojmë
heqjen e këtij kriteri.” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën nr.12, pika 2.3.1 “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
”2.3.1 Liçensa profesionale ,lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates,per kategorite e
meposhtme:
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Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:
NP-1 A
NP-2 A
NP-3 A
Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:
NS-1 A
NS-2 A
NS-4 A
Per opertaoret e huaj te behet njesimi i licences profesionale qe disponojne nga vendi i origjines
prane Ministrise se Puneve Publike,Transportit dhe Telekomunikacionit ,ne plotesim te licencave
profesionale te kekrkuara per ekzekutimin e kontrates
Liçense lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL. Kodi III.2.B.”
III.1.2.Në preventivin e punimeve të ngarkuar në SPE nga autoriteti kontraktor, janë parashikuar
të kryhen punimet si më poshtë vijon:
“PUNIME NDERTIMI DHE INSTALIME
1 PUNIME PRISHJE
Prishje mur tulle me pastrim - 11.1 m³
Prishje hidroizolim dhe nenshtresa mbi solete+transport - 292.0 m²
Heqje dritare ekzistuese + transport - 29.0 cope
Heqje Dyer ekzistuese + transport - 30.0 cope
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km - 11.1 m³”
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: “b. aftësia teknike:
operatorët ekonomike vertetojne se zoterojne 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.”
III.1.4. Në nenin 26, pika 8, gërma “a” e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale të shoqërisë për
realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe
/ose[…]”
III.1.5. Në seksionin “Kategoria III.2. “Shërbime Ekspertizë ose profesionale lidhur me ndikimin
në mjedis”, nënseksioni “Licencimi i kategorisë III.2.B”, pika 8 dhe 9 të Vendimit nr.538 datë
26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet
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Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashëkta”,
të ndryshuar parashikohet se: “Licencat për nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend ku kryhet
veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si
grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të
ndryshme.”
III.1.6. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të
kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit ekonomik 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. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
zotërojnë kapacitetin teknik, e konkretisht licencë profesionale të shoqërisë për realizimin e
punimeve, ku të përfshihen ndër të tjera edhe transporti i mbetjeve të ngrurta (inerte), gjatë
kryerjes së veprimtarisë. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar preventivit të
punimeve, autoriteti kontraktor ndër të tjera ka parashikuar kryerjen e punimeve si Prishje mur
tulle me pastrim; Prishje hidroizolim dhe nenshtresa mbi solete+transport; Heqje dritare
ekzistuese + transport; Heqje Dyer ekzistuese + transport; Transport materiale ndertimi, dheu
me auto deri 5.0 km. Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe
lejet në Republikën e Shqipërisë”, parashikohet se “Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e
veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen
licencimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.” Sa më sipër, KPP gjykon
se gjatë kryerjes së punimeve, referuar edhe parashikimeve të preventivtit, shfaqet nevoja e
prishjeve të mureve dhe soletave, heqja e dyerve dhe dritareve në volume të konsiderueshme, si
edhe më pas transportimi i tyre. Sa më sipër, KPP gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për
licencim në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi është në përputhje me natyrën dhe volumin e
kontratës, pasi krahas punimeve të prishjeve, operatori ekonomik fitues i kontratës duhet të
kryejë edhe transportin e mbeteve urbane, transport, i cili referuar kuadrit ligjor në fuqi duhet të
kryhet nga subjekte të licencuara.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “[…]Pretendimi-IV 2.3.3 Një punësim mesatar i të
paktën 50 punonjes të siguruar. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të
specifikohet numri i punonjësve te figurojne ne listpagesen e muajt mars 2019 e ne vazhdim.
Mbështetur afatit kohor dhe normave të punës të prëcaktuara në Manualin e Çmimeve të
ndërtimit ky objekt realizohet brënda afatit kohor me 25 punonjës. Kërkojmë modifikin e këtij
kriteri duke ulur numërin e punonjësve nga 50 në 25 […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
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III.2.1. Në shtojcën nr.12, pika 2.3.3 “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
” 2.3.3 Një punësim mesatar i të paktën 50 punonjes të siguruar. Vërtetim të lëshuar nga
Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve te figurojne ne listpagesen e muajt
mars 2019 e ne vazhdim”
III.2.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: “b. aftësia teknike:
operatorët ekonomike vertetojne se zoterojne 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.””
III.2.3. Në nenin 20 “Mosdiskriminimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo
procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose
midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”
III.2.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 8, parashikohet: “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
kontratë”
III.2.5. Në interpretim literal të bazës ligjore të sipërcituar, Komisioni gjykon se, kriteret e
kualifikimit duhet të jenë në përputhje me objektin e prokurimit, natyrën, aftësinë zbatuese,
vlerën si dhe përmasat/volumin e kontratës. Referuar preventivit të punimeve, projektit të
zbatimit, si dhe volumit të kontratës, Komisioni vlerëson se kërkesa për disponimin e 50
punonjësve, është një kërkesë e ekzagjeruar, si dhe tejkalon natyrën dhe përmasat e kontratës,
pasi një numër i tillë punonjësish është joproporcional me objektin e prokurimit. Për autoritetin
kontraktor e rëndësishme të provohet disponimi i punonjësve por kjo duhet të përcaktohet në
mënyrë të arsyeshme duke pasur parasysh elementë të tillë si natyra e kontratës dhe volumi i saj.
Komisioni vlerëson se kriteri i sipërcituar nuk është hartuar tërësisht në përputhje me frymën e
legjislacionit të prokurimit publik, pasi ka kufizuar konkurencën, duke penalizuar operatorët
ekonomik vetëm për faktin se nuk përmbushin numrin e kërkuar të punonjësve, numër i cili, në
rastin konkret nuk është i argumentuar dhe justifikuar nga autoriteti kontraktor. Në këtë kuptim,
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Komisioni gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke
përcaktuar një numër të arsyeshëm dhe proporcional me volumin e punimeve të nevojshme që do
të kryhen për realizimin e kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve
ekonomikë në respekt të nenit 1, pika 2, të LPP i cili parashikon shprehimisht se: 2. Qëllimi i
këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera
nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet
procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit
publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e
prokurimit publik.
Në këto kushte, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke ulur numrin e
punonjësve të kërkuar në përputhje me volumin e kontratës objekt prokurimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “[…]2.3.4Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet
të kenë të punësuar staf teknik (drejtues teknik license) për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë
objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme noteriale, diplomë, CV, librezat e punës, stafm
inxhinierik si më poshtë: Ing. Ndërtimi 1(një); Ing. Hidroteknik 1 (nje); Ing. Mekanik 1 (nje);
Ing. Elektrik 1 (nje); Ing Topograf 1 (nje). punonjësit e mësipërm duhet të figurojnë në
listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim. Duke u mbështetur kategorive të
punës të kërkuar nga A.K. Bashkia Bulqizë të cilat përfitohen nga inxhinierët kërkojmë të hiqet
inxhinieri elektrik dhe mekanik. Kërkojmë të hiqet inxhinierët elektrik dhe mekanik […],
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën nr.12, pika 2.3.4 “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“2.3.4 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik (drejtues teknik
license) për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të
vlefshme noteriale, diplomë, CV, librezat e punës, stafin inxhinierik si më poshtë:
●Ing. Ndërtimi
1(një)
●Ing. Hidroteknik
1 (nje)
●Ing. Mekanik
1 (nje)
●Ing. Elektrik
1 (nje)
●Ing Topograf
1 (nje)”
III.3.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
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autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë 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; [...]”
III.3.3. Kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 të
realizimit me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor harton dokumentat e tenderit, në
përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për
kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e
përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. 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. Në rastin konkret, lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues mbi
kërkesën e autoritetit kontraktor për disponueshmërinë e inxhinierit mekanik dhe inxhinierit
elektrik, referuar objektit të prokurimit, preventivit dhe informacionit të autoritetit kontraktor
rezulton se inxhinieri mekanik dhe inxhinieri elektrik janë tepër të nevojshëm, pasi referuar
preventivit të punimeve, ndër të tjera, janë parashikuar furnizimi dhe vendosja e sistemit të
ngrohjes, si dhe punime të ndryshme elektrike, për të cilat shfaqet domosdoshmëria e ekspertizës
të inxhinierëve mekanik dhe elektrik. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
kërkesa e autoritetit kontraktor mbi domosdoshmrinë e inxhinierit mekanik dhe inxhinerit
elektrik është në përputhje me objektin dhe volumin e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “[…]Duke u mbështetur zërave të punës të
parashikuar për tu realizuar kërkojmë modifikimin e këtij kriteri si më poshtë : Karpentjer të
hiqet pasi nuk kryen asnjë proçes pune. Manovrator nga 2 të bëhet 1; Shofer nga 4 të bëhet 2;
Murator nga 12 do të bëhen 4; Saldator nga 3 të behet 1.... Mbështetur projekt preventivit
kërkojmë : Heqjen e teknik mekanik dhe hidraulik […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1.Në shtojcën nr.12, pika 2.3.4 “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjes të pajisur me kartela personale të
sigurimit teknik, të lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte
juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve, nga të cilët:
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●Karpentier 6
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per
muajin mars 2019 e ne vazhdim
●MANOVRATOR 2
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), patente manovratori si dhe të figurojnë në
listëpagesat e shoqërisë. per muajin mars 2019 e ne vazhdim
●Shofer kamioni 4
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), patente si dhe të figurojnë në listëpagesat e
shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim
Murator 12
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. per
muajin mars 2019 e ne vazhdim
Hidraulik 3
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. per
muajin mars 2019 e ne vazhdim
Saldator 3
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. per
muajin mars 2019 e ne vazhdim
Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten 1(nje) Teknike Ndertimi.
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), deftesa e shkolles se mesme profili teknik ndertimit,
si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim
Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten 1(nje) Teknik Mekanik .
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), deftesa e shkolles se mesme profili teknik mekanik,
si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim
Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten 1(nje) Teknike Hidraulik.
Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), deftesa e shkolles se mesme profili teknik hidraulik,
si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë per muajin mars 2019 e ne vazhdim”
III.4.2.Me anë të shtojcës mbi modifikimin e dokumentave të tenderit, të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka modifikuar kriterin e mësipërm, si më poshtë
vijon:
“Tek kapaciteti teknik pika 2.3.4 e DST do të ndryshohet dhe të bëhet si më poshtë :
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-Karpentieri nga 6 do të ulet dhe do të bëhet 3
-Manovratori nga 2 do te bëhët 1
-shoferi i kamionit nga 4 do të kërkohen 2
-muratori nga 12 do të ulen ne 4
- saldatori nga 3 do te ulet ne 1
- hiqet gjithashtu edhe kriteri persa i perket teknik hidraulik.”
III.4.3.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë 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;[...]”
III.4.4.Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se 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 ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim
dhe specifikimet teknike janë lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje
e përpjestim me objektin dhe natyrën e kontratës së prokurimit. Lidhur me pretendimin e
ankimuesit mbi karpentierët e kërkuar nga autoriteti kontraktor, referuar dokumentave të
tenderit, specifikimet teknike dhe grafikut të punimeve, Komisioni gjykon se, kërkesa për
disponimin e karpentierëve është në përputhje të plotë me objektin e kontratës dhe me volumin e
saj, pasi referuar preventivit të punimeve dhe projektit të zbatimit, parashikohen vendosja e
skelerive, veshjet e fasadave me polisterol, shtresa termoizoluese me polisterol etj., punime të
cilat, bazuar në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve
(lkp)”, të rishikuar, kryhen nga karpentieri:
“Karpentieri dhe zdrukthëtari dhe të tjerë të lidhur me to pret, u jep formë, monton, mirëmban
dhe riparon llojet e ndryshme të strukturave prej druri, si dhe ndërton korniza dhe struktura të
tjera përforcuese prej druri, materiale metalike apo materiale të tjera. Ata mund të punësohen në
kompani të ndryshme me aktivitet ndërtimi, të shërbimeve apo të vetëpunësohen. Funksionet
kryesore: Karpentierë/zdrukthëtarë dhe të tjerë të lidhur me to kryejnë një pjesë ose tërësinë e
funksioneve të mëposhtme, sipas mënyrës së organizimit të punës:
a) Analizojnë projektin dhe specifikimet teknike të objektit;
b) Bëjnë kontrollin paraprak të vendit të punës para fillimit të procesit të punës;
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c) Bëjnë sistemimin e materialeve dhe veglave të punës sipas proceseve të punës;
d) Respektojnë me rigorozitet radhën e kryerjes së punës sipas orientimit të dhënë në objekt;
e) Kryejnë matjet dhe prerjet sipas përmasave të përcaktuara në projekt;
f) Bëjnë hedhjen e akseve në bashkëpunim me topografin apo specialistin përkatës;
g) Bëjnë piketimin dhe armaturën anësore të themelit;
h) Bëjnë vendosjen e modinave për kolonat dhe muret e betonit sipas projektit;
i) Ndërtojnë armaturën, kallëpet e kolonave, mureve, shkallëve, urave apo strukturave të tjera,
duke respektuar radhën e punës, me materiale druri, plastike, apo metalike sipas specifikimeve
teknike;
j) Montojnë skelerinë përforcuese për fazën e betonimit të mureve dhe kolonave;
k) Kontrollojnë vertikalitetin e armaturës (peshon) me plumbçe;
l) Nxjerrin kuotat e lartësisë së katit sipas projektit (para betonimit);
m) Lagin armaturën para betonimit;
n) Ndërtojnë skelën për armaturën e trarëve dhe soletës duke ndjekur proceset e tjera të punës;
o) Vendosin polisterolin ose tullat në soletë apo në struktura të tjera (për rastin e soletave të
lehtësuara);
p) Kryejnë kontrollin përfundimtar të punimeve;
q) Bëjnë dorëzimin e punimeve, të kallëpeve apo strukturave të tjera tek drejtuesi teknik për të
gjitha fazat e punimeve;
r) Bëjnë disarmimin e kolonave, mureve dhe soletës apo strukturave të tjera duke respektuar
afatet e duhura;
s) Kryejnë pastrimin dhe sistemimin e armaturës;
t) Krijojnë, riparojnë dhe montojnë pajisje skenike të funksioneve të ndryshme (film, teatër etj.);
u) Bëjnë ndërtime, montime, ndryshime dhe riparime të strukturave të drurit në vagonët e trenit,
anije, mjete transporti mbi ujë, lundrave dhe mjeteve të tjera transporti;
v) Kryejnë prerjen, formimin, montimin dhe instalimin e pjesëve të drurit;
w) Përdorin veglat dhe pajisjet e duhura sipas proceseve të punës (si: sqepar, çekiç, plumbçe,
nivel, sharrë elektrike ose dore, metër, vibrator etj.);
x) Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit; y) Bëjnë preventiv për
shërbimet e ndryshme që realizohen në njësinë e biznesit”.
III.4.5.Ndërsa lidhur me pretendimin e ankimuesit për disponueshmërinë e teknikut mekanik,
Komisioni konstaton se, është një kërkesë në përputhje me objektin që do të kryhet në zbatim të
kontratës objekt prokurimi, pasi në preventivin e punimeve, ndër të tjera, parashikohet
furnizim/vendosja e kaldajës dhe komplet sistemit të saj, e për rrjedhojë është tepër e nevojshme
disponueshmëria e një tekniku mekanik për montimin, kalibrimin dhe vendosjen në punë të saj.
Komisioni i Prokurimit Publik, thekson se 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, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk qëndrojnë.
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III.5 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “[…]Pretendimi X 2.3.7 Operatori ekonomik duhet
te paraqese per materialet si me poshte : 2.3.7/1 Per ndriçimin 1. Kontrate paraprake furnizimi
me furnitorin per listen e mesiperme te mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te
prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast
verifikimi nga ana e tij. 2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se
prodhuesit /prodhuesve eshte sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e
mesiperme te mallrave. E noterizuar ose origjinale. 2.3.7/1. Per Kaldaja 1. Kontrate paraprake
furnizimi/Autorizim prodhuesi me furnitorin per listen e mesiperme te mallrave. Kontrata duhet
te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e nevojshme per
Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. 2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i
menaxhimit te cilesise se prodhuesit /prodhuesve eshte sipas standartit ISO 9001:2008 ose
ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E noterizuar ose origjinale. 3.
Certifikate/dokument te vlefshem qe provon se pajisjet objekt prokurimi qe ofron operatori
ekonomik jane ne perputhje me direktiven 97/23/EC per enet ne presion ose ekuivalente. E
noterizuar ose origjinale. 2.3.7/1 Per hidrosanitaret: 1. Kontrate paraprake furnizimi me
furnitorin per listen e mesiperme te mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te
prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast
verifikimi nga ana e tij. 2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se
prodhuesit /prodhuesve eshte sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e
mesiperme te mallrave. E noterizuar ose origjinale.
Kriteri i vendosur nga A.K. Bashkia Bulqizë që operatorët ekonomik të paraqesin kontrata
paraprake furnizimit bashkë me çertifikatat është e ekzagjëruar. Duke u mbështetur LPP neni 46
pika 3 citohet se A.K. mund të kërkojë çertifikata kualifikimi të operatorëve ekonomik dhe jo
kontrata furnizimi paraprake. Gjithashtu mbështetur udhezimit numër 3 datë 15.02.2001 për
mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit pika I/9 specifikohet : 9. Materialet që vijnë
në kantier duhet të jenë në përputhje me kërkesat teknike të projektit. Materialet në vepër
përdoren vetëm për miratimin e mbikëqyrësit të punimeve. Materialet e ardhura, si dhe pajisjet e
siguruara nga sipërmarrësi, por që nuk pranohen nga mbikëqyrësi, zëvendësohen me të tjera, me
shpenzimet e sipërmarrësit. Në këto raste (si për materialet, ashtu dhe për pajisjet) mospranimi
duhet dokumentuar me procesverbalet e analizave të provave, së bashku me aktin teknik, ku të
argumentohen shmangiet e palejuara, referuar standardeve të detyrueshme shqiptare ose atyre
europiane. Kërkesa e A. K. për të kërkuar kontrata paraprake furnizimi eshte e ekzagjëruar pasi
nuk A. K. nuk ka tagrin e miratimit të materialeve. […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën nr.12, pika 2.3.7 “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“2.3.7/1 Per ndriçimin
1. Kontrate paraprake furnizimi me furnitorin per listen e mesiperme te mallrave. Kontrata
duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
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2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve eshte
sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale.
2.3.7/1. Per Kaldaja
1. Kontrate paraprake furnizimi/Autorizim prodhuesi me furnitorin per listen e mesiperme te
mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve eshte
sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale.
3. Certifikate/dokument te vlefshem qe provon se pajisjet objekt prokurimi qe ofron operatori
ekonomik jane ne perputhje me direktiven 97/23/EC per enet ne presion ose ekuivalente.
E noterizuar ose origjinale.
2.3.7/1 Per hidrosanitaret:
1. Kontrate paraprake furnizimi me furnitorin per listen e mesiperme te mallrave. Kontrata
duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve eshte
sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale.”
III.5.2.Me anë të shtojcës mbi modifikimin e dokumentave të tenderit, të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka modifikuar kriterin e mësipërm, si më poshtë
vijon:
“ISHTE
2.3.7/1. Per Kaldaja
1. Kontrate paraprake furnizimi/Autorizim prodhuesi me furnitorin per listen e mesiperme te
mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve eshte
sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale.
3. Certifikate/dokument te vlefshem qe provon se pajisjet objekt prokurimi qe ofron operatori
ekonomik jane ne perputhje me direktiven 97/23/EC per enet ne presion ose ekuivalente.
BËHET
2.3.7/1. Per Kaldaja
1. Kontrate paraprake furnizimi/Autorizim prodhuesi me furnitorin per listen e mesiperme te
mallrave. Kontrata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
ëebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
2. Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve eshte
sipas standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente me te per listen e mesiperme te mallrave. E
noterizuar ose origjinale.
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- Kontrata paraprake e furnizimit e shoqëruar me ISO 9001:2008 ndryshon dhe zëvendësohet me
ISO 9001:2015”
III.5.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.5.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 8, parashikohet si më poshtë: “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 kontratë”
III.5.5. Referuar, preventivit të punimeve dhe specifikimeve teknike, KPP gjykon se kërkesa e
autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të kontratve të furnizimit,
në vetvete nuk është një kriter diskriminues dhe i pamundur për tu përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të
kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të
kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të
cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit. Në rastin konkret, KPP gjykon se është në të drejtën e autoritetit të
kërkojë garanci lidhur me mundësitë e operatorëve ekonomik për sigurimin e lëndës bazë dhe
materialeve që do të përdoren për realizimin e objektit, në përputhje me standartet e kërkuara,
përsa kohë lejohet provueshmëria e disponimit nëpërmjet kontratave të furnizimit. Por, kërkesat
e autoritetit kontraktor lidhur me furnitorët duhet të paraqiten certifikatat ISO 9001:2015, janë të
ekzagjeruara dhe kufizojnë pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë në këtë procedurë, pasi nuk i
referohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë kapaciteteve, cilësive, standarteve, të këtyre të fundit, por
i referohen palëve të treta, për këtë arsye këto kritere janë joproporcionale dhe mund të përbëjnë
shkak për skualifikim të padrejtë të operatorëve ekonomikë në fazën e vlërsimit të ofertave.
Komisioni thekson se, për autoritetin kontraktor është rëndësishme që materialet të jenë sipas
standarteve të cilësisë dhe jo sistemi i menaxhimit të prodhuesit. Në këtë kuptim KPP gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të marë masa për modifikimin e kriterit duke hequr kërkesën për
paraqitjen e certifikatave të cilësisë të prodhuesve.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues qëndrojnë pjesërisht.
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III.6.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “A.K edhe pse ka pranuar
këkresën tonë pjesërisht nuk ka ngarkuar në S.P.E shtojcën e modifikimit të kritereve, kjo në
kundërshtim me LPP”, Komisioni vëren se, në sistemin e prokurimeve elektronike, nga autoriteti
kontraktor është publikuar shtojca mbi modifikimin e dokumentave të tenderit, në përputhje me
vendimin e komisionit të shqyrtimit të ankesave. Pë këtë arsye, ky pretendim nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ruci” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt ”Rikonstruksion Cerdhes
Nr.2”, me nr. REF-20019-04-30-2019, me fond limit 17,848,333.33 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 10.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Bulqizë.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e 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, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Ruci” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 897 Protokolli, Datë 22.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
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