REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 592/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të datës 10.10.2014 të KVO-së, mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Erges Mat” sh.p.k., nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Rikonstruksion i ambienteve të
tualeteve dhe zyrave të DPUK”, me fond limit 2.499.777 lekë (pa TVSH),
zhvilluar më datë 03.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë.

Ankimues:

“Erges Mat” sh.p.k.
Rruga “Vaçe Zela”, Nr. 40, Shk. 1, Ap. 2, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve.
Rruga “Sami Frashëri”, Nr. 4, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim dhe pretendimet e ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. 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 17.09.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Rikonstruksion i ambienteve të tualeteve dhe
zyrave të DPUK”, me fond limit 2.499.777 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 03.10.2014 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë.
II.2. Në datën 03.10.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 10.10.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Klajger Konstruksion” sh.p.k.
“Meni” sh.p.k.
“Xhast” sh.p.k.
“Erges Mat” sh.p.k.
“Cara Mat” sh.p.k.
“2 A – P ” sh.p.k.
“Guri Ndërtim” sh.p.k.
“Derveni 1” sh.p.k.
“Sireta 2F” sh.p.k.
“Shpresa” sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë
nuk ka paraqitur ofertë
nuk ka paraqitur ofertë
1.403.984 lekë pa TVSH
1.675.208 lekë pa TVSH
1.729.024 lekë pa TVSH
1.800.561 lekë pa TVSH
1.945.097 lekë pa TVSH
2.177.777 lekë pa TVSH
2.319.528 lekë pa TVSH

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
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II.4. Në datën 10.10.2014, operatori ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k. është vënë në
dijeni, nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi arsyet e skualifikimit të tij nga kjo
procedurë prokurimi, e konkretisht “Operatori “ERGES MAT” Sh.p.k., tek kriteret e veçanta të
kualifikimit, pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika1/a nuk plotëson kriterin e punimeve të ngjashme dhe
1/d dokumentat e makinerive jo të sakta.”
II.5. Në datën 13.10.2014, operatori ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij.
II.6. Në datën 20.10.2014 autoritetit kontraktor me anë të shkresës nr. 2594/1 prot., i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën e tij me argumentimin se, arsyet e skualifikimit të
operatorit ekonomik “Erges Mat” sh.p.k. qëndrojnë pasi:
 Situacioni përfundimtar, i dorëzuar për kontratën e ngjashme me objekt: “Rikonstruksioni
i shkollës 9- vjeçare “Ilia Qiqi”, nuk është miratuar nga ana e investitorit (nuk është
firmosur dhe vulosur);
 Për automjetin AA685BT ka paraqitur “Certifikatë” nr. 78, datë 05.02.2010, “Për
transport mallrash brenda vendit për llogari të vet”, për kamion me targë TR4611H;
II.7. Në datën 23.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij, me
pretendimet e mëposhtme:
1. Lidhur me arsyen e parë ankimuesi shprehet se nuk qendron për faktin se bashkëngjitur
kësaj kontrate është i gjithë dokumentacioni ligjor i lëshuar nga investitori, Bashkia
Burrel, si, vërtetim kryerje punimesh me sukses, Formulari i Vlerësimit “Shumë mirë”,
procesverbali i marrjes në dorëzim të punimeve ku përcaktohet vlera e situacionit
përfundimtar, vlerë kjo e njohur nga investitori, të cilat janë të firmosura dhe vulosura
nga titullari i këtij institucioni, Bashkia Burrel.
Gjithashtu, në dokumentat e tenderit nuk është kërkuar që situacioni përfundimtar të jetë i
firmosur nga investitori;
2. Lidhur me arsyen e dytë ankimuesi shprehet se në dokumentat standarte të tenderit,
autoriteti kontraktor nuk është shprehur që shoqëria ofertuese duhet të paraqesë leje
transporti për makineritë dhe për këtë arsye nuk mund të shprehet për dokumente të cilat
nuk janë kërkuar.
Ankimuesi sqaron se kamioni me Targa AA 685 BT dhe kamioni me Targë TR 4611 H
është i njëjti kamion por, nga ana e qiradhënësit është kryer ndryshimi i targave të vjetra
me targa të reja. Duke qenë se leja e transportit për mallra për këtë kamion është e
vlefshme deri në datën 05.02.2015, nuk ka qënë e nevojshme ndryshimi i targës në të, me
qenë se bëhej fjalë për të njëjtën makineri;
II.7. Në datën 28.10.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Erges Mat”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se,
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 8, paragrafi 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
pika 2.3 Kapaciteti Teknik, shkronja “a/b” është kërkuar: “Përvojë e suksesshme në ekzekutimin
e të paktën:
a. Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 1.200.000
(një milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit
të operatorit; ose
b. Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është një vlerë të paktën
4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH;
Si dëshmi për të vlerësuar përvojën e mëparshme ofertuesi duhet të paraqesë këto
dokumenta:
 Kontratën/kontratat me entet publike apo private, për përmbushjen e suksesshme të
punëve ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë.
 Aktin/aktet e kolaudimit të objektit/objekteve.
 Situacionin përfundimtar.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej operatorit ekonomik “Erges Mat”
sh.p.k., u konstatua se nga ana e këtij të fundit është paraqitur kontratë sipërmarrje nr. 2253 prot.
datë 27.12.2012, me objekt: “Rikonstruksioni i shkollës 9- vjeçare “Ilia Qiqi” Burrel”, e lidhur
midis shoqërisë “Erges Mat” sh.p.k. dhe Bashkisë Burrel, me vlerë totale 20.725.337 lekë (me
TVSH) dhe vlerë të realizuar 20.725.128 lekë (me TVSH) ose 17.270.940 lekë (pa TVSH). Kjo
kontratë shoqërohet me:
 Formularin e vlerësimit sipas shtojcës nr. 7, ku autoriteti kontraktor shprehet për një
vlerësim pozitiv dhe të përmbushur;
 Procesverbal kolaudimi datë 05.12.2013;
 Vërtetim i datës 23.12.2013, lëshuar nga Bashkia Burrel, ku vërtetohet se kjo shoqëri ka
realizuar me sukses kontratën e mësipërme, duke kryer punime cilësore;
 Situacion përfundimtar i punimeve, nga fillimi e deri në datën 23.11.2013;
 Certifikatë e marrjes së përkohshme në dorëzim të punimeve me datë 11.12.2013, miratuar
nga Kryetari i Bashkisë Burrel;
III.1.3 Në nenin 46, pika 1 e 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
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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”;
Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, 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.1.4. Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Erges Mat” sh.p.k., me dokumentacionin e
sipërcituar plotëson dukshëm kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentet e
Tenderit në përputhje me bazen ligjore të sipërcituar, duke garantuar autoritetin kontraktor në
realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Erges Mat”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se,
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 8, paragrafi 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
pika 2.3 Kapaciteti Teknik, shkronja “d” është kërkuar:





Mjet transportues, kapaciteti 2,5 ton
Autovinç
Pompë suvatimi
Elektroargano

(në pronësi ose me qira)
(në pronësi ose me qira)
(në pronësi ose me qira)
(në pronësi ose me qira)

3 copë;
1 copë;
1 copë;
1 copë;

Mjetet e pajisjet teknike të mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera.
(Deklaratë nga administrator i shoqerisë).”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues “Erges
Mat” sh.p.k. rezulton se, ky i fundit ka paraqitur një sërë makinerish referuar kërkesave
sipërcituar, ndër të cilat:
 Kontratë Qiraje nr. 5692 Rep; nr. 3486 Kol, për dhënie me qira automjeti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lloji – Kamion;
Marka – Mercedes Benz;
Nr. Shasie – WDB67404215230158;
Targa – AA 685 BT;
Leje Qarkullimi – Nr. TR D1168311, datë 21.11.2011;
Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet, me nr. 78, datë
05.02.2010 dhe me vlefshmëri deri në datën 05.02.2015, për automjetin Kamion
Benz me Targa TR 4611 H;

III.2.3. Bashkëlidhur ankimit të tij në KPP, shoqëria “Erges Mat” sh.p.k. ka paraqitur
dokumentin “Leje Qarkullimi”, me Nr. TR 0086725, datë 19.01.2009, për automjetin me Nr.
Shasie – WDB67404215230158 dhe Targa TR 4611 H;
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III.2.4. Në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, 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.2.5. Komisioni gjykon se, 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.
Në rastin konkret, Komisioni gjykon se, mjeti i paraqitur me Targa – AA 685 BT dhe ai me
Targa TR 4611 H, për të cilin është dorëzuar “Certifikata për transport mallrash brenda vendit
për llogari të vet”, janë i njëjti mjet transporti pasi zotërojnë të njëjtin numër shasie, gjë që
evidentohet qartë në Lejen e Qarkullimit për Targat TR 4611 H dhe në atë për targat e modelit të
ri AA 685 BT, çka tregon se këtij mjeti i janë ndëruar targat dhe leja e qarkullimit por, ska qënë e
nevojshme të ripaisej me me Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet,
pasi vlefshmëria e saj përfundon në datën 05.02.2015, duke e bërë atë të vlefshmë edhe pse mjeti
për të cilin ajo është akorduar ka nëruar targa.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k. qëndron.

III.3. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në nenin 27/2, të VKM nr. 184 datë 17.03.2010, që
parashikon se: “Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo
veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos
edhe për ligjshmërinë e tyre”, vëren se autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Ujësjellës Kanalizimeve, ka publikuar dokumentat e tenderit në datën 17.09.2014, në të cilat
rezulton se nuk është pasqyruar ndryshimi ligjor i miratuar me VKM nr. 379, datë 11.06.2014
(hyrë në fuqi me publikimin në FZ nr. 92, datë 19.06.2014), në lidhje me detyrimin që kanë
autoritetet kontraktore për të kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në tender të një
vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.
Nga dokumentacioni rezulton se në datën 17.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor,
në portalin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Rikonstruksion i ambienteve të tualeteve dhe zyrave të DPUK”, me
fond limit 2.499.777 lekë (pa TVSH) dhe autoriteti kontraktor as paraprakisht por, as deri në
datën 03.10.2014, kur ka zhvilluar procedurën e prokurimit, nuk ka marrë asnjë masë për ta bërë
të zbatueshëm këtë detyrim ligjor, kjo në zbatim të nenit 42, pika të LPP që parashikon se
“Autoriteti kontraktor, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për
çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ... mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit përmes
një shtojce.”
Në vendimin K.P.P. 527/2014, datë 16.09.2014, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur në
lidhje me ndryshimet e bëra në legjislacionin për prokurimin publik me VKM nr. 379, datë
11.06.2014 të Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa në Vendimin nr. 1, datë 10.01.2007 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për prokurimin publik” të ndryshuar, përsa i
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përket kriterit për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, si dhe për
pasojat e detyruara nga legjislacioni.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shpallja e procedurës së prokurimit me
dokumentat e tenderit të hartuara në kundërshtim me përcaktimet në rregullat e prokurimit
publik, përbën shkak për anulimin e kësaj procedure prokurimi, objekt shqyrtimi.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Erges Mat” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Rikonstruksion i
ambienteve të tualeteve dhe zyrave të DPUK”, me fond limit 2.499.777 lekë (pa TVSH),
zhvilluar më datë 03.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
korrigjojë shkeljet e konstatuara nga Komisioni i 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 “Erges Mat” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1707 Protokolli; Datë 23.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba
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