KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 412/2019
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 28.06.2019 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a., në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF07772-02-13-2019, me objekt “Riparim i mjeteve të trasportit të
DVP Durrës”, me fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 12.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e
Policisë Durrës.”

Ankimues:

“Alstezo” sh.a.
Autostrada Tiranë – Durrës, Km.7, Kashar, Tiranë
Bulevardi “Zogu I”, Nr.34/1, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Vendore e Policisë Durrës
Lagja Nr.8, Rruga “Aleksandër Goga”, Durrës

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, pretendimet e ankimuesit, 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 ndryshuar.
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 14.02.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF07772-02-13-2019, me objekt “Riparim i mjeteve të trasportit të DVP Durrës”, me fond limit
3.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Vendore e Policisë Durrës.
II.2. Në datën 12.03.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 23.04.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1. “Alstezo” sh.a.
2. “Kadiu” sh.p.k.

2.608.200 lekë, skualifikuar
2.663.200 lekë, skualifikuar
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III.4. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. është njoftuar elektronikisht për
vlerësimin e procedurës së prokurimit si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë për arsyet si më
poshtë vijon:
“OE nuk ploteson:
a-Bazuar ne certifikaten e pronesis se servisit Fier, siperfaqja e ambienteve te servisit eshte 634.8
m2 ku ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar ne (Kapaciteti teknik, germa h) qe siperfaqja duhet
te jete jo me e vogel se 1000 m2.
b-Servisi ne Tirane ka probleme/mangesi si (mungese certifikate pronesie objekti, mos likujdim
taksa vendore prane Bashkise Tirane.)
Shenim: Ofertuesit nuk mund ti merren per vleresim njekohesisht dy servise te ndryshme me adresa
vendodhje te ndryshme.”
II.5. Operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. në datën 26.04.2019 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike në procedurën e mësipërme
të prokurimit. Konkretisht operatori ekonomik ankimues pretendon si më poshtë vijon:
[…]Skualifikimi eshte bere me aresyetimin:
OE nuk ploteson: a) Bazuar ne certifikaten e pronesis se servisit Fier, siperfaqja e ambienteve te
servisit eshte 634.8 m2 ku ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar ne (Kapaciteti teknik, germa
h) qe siperfaqja duhet te jete jo me e vogel se 1000 m2. Sa me siper, kundershtimin tone e
argumentojme me arsyetimin, si vijon.
Ne Shtojcen 7 te DT, pika 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, kerkohet midis te tjerash:
2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
“h. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një sipërfaqe te ambjenteve te servisit jo më të vogël
se 1 000 (njëmijë) m2, ku te jete përfshire edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt
shërbimi.
Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumentit përkatës të Pronësisë së objektit: Çertifikaten e
Pronësise se objektit (ku te jetë percaktuar objekti: pikë servisi automjetesh, ose të ngjashme me
te) me administrator subjektin ofertues ose Kontrate Qeraje. Kontrata e qerase te jete me akt
noterial, ku te vertetohet e drejta e perdorimit te objektit (pike servisi automjetesh) nga subjekti
ofertues, minimalisht per periudhen deri ne fund te vitit 2019.”
Lidhur me kete kriter, se pari ne skualifikim AK nuk e permend faktin qe siperfaqja e kerkuar te
jete perfshire edhe siperfaqia per parkimin e automjeteve objekt sherbimi. Konkretisht ne si
operator ekonomik bashke me oferten tone ne plotesim te ketij kriteri, kemi dorezuar Certifikaten
e Pronesise Nr 1562909, leshuar nga Z.V.R.P.P FIER, shoqeruar edhe me kartelen e pasurise
perkatese. Ne kete dokument te paraqitur nga ana jone, per plotesim te ketij kriteri eshte
pershkruar, si vijon:
- Siperfaqes e servisit (siperfaqe ndertese ne katin 0-0) eshte 634,80m2
- Ne kartelen e pasurise te Paluajtshme, ne rubriken Pershkrim i Vecante eshte pershkruar
shume qarte: Objekti Lavazho, shtese anesore, Autoservis, Bodrum nentoke me sipefaqe
680.9m2……+126.5m2
Pra, duke bere kalkulimet sa me siper, siperfaqja totale Autoservis + Parkim nentokesor + lavazho
eshte 1442.2m2. Nderkohe, nga ana e AK-se mund te behet verifikimi nje per nje i ambjenteve ne
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perputhje me dokumentacionin sa me siper te paraqitur nga ana jone ne lidhje me plotesimin e
ketij kriteri. Sa me siper, kriteri i percaktuar nga ana e AK, është i plotësuar nga ne si OE.
Gjithashtu, lidhur me kriterin e vendosur ne KVK te DT, pika 2.2. Kapaciteti Financiar germa "h",
ne dokumentat e paraqitura nga ana jone ne plotesim te ketij kriteri, kemi paraqitur edhe
dokumentacion Kontrate qeraje me Nr.5869 Rep, Nr 2695 Kol. qe tregon se disponojme ushtrim
aktiviteti autoservis magazine pjese kembimi, parkim,...etj ne Adresen Autostrada Tirane Durres,
km7, Kashar -TIRANE, Si vijon:
-Servis Kat 0:0, me siperfaqe 1800 m2 (nje mije e teteqind meter katro)
-Servis Kat-1, me siperfage 900 m2 (nenteqind meter katror)
-magazine dhe ambient pune te lire Kat. 0:0, me siperfaqe 770 m2 (shtateqinde e shtatedhjet meter
kator)
-zyra kat 0:0 me siperfaqe 650 m2 (gjashteqinde e pesedhjete meter kator)
-zyra kat +1 me siperfaqe 585 m2 (peseqinde e tetedhjete e pese meter katror)
Pra edhe ne kete rast, me te dhenat e mesiperme, siperfaqja totale e disponueshme me qera eshte
me e madhe se ajo e kerkuar nga AK ne pike "h”.
Theksojme se te dyja qendrat e ushtrimit te aktivitetit jane te pasqyruar ne QKB, jane te pajisura
me Licencat perkatese te Autoriparimit dhe te tregetimit te pjeseve te kembimit, dhe jane te
pajisura me lejet e mjedisit per ushtrim aktiviteti. Per kete informacion ne plotesim edhe te
kritereve te kualifikimit, ne kemi paraqitur ne SPE per kete procedure prokurimi licencat dhe lejet
ne adresat perkatesisht sa me siper, ne Fier dhe Kashar Tirane.
Kerkojme nga Komisioni i Shqyrtimit te Ankimimit ngritjen e nje komisioni per verifikim ne vend
te ambjenteve te disponueshme nga ana jone ne plotesim te kriterit te vendosur nga ana e AK ne
KVK te DT, pika 2.2. Kapaciteti Financiar, germa "h”, per realizimin me sukese te kontrates.
Perfundimisht, sa me siper kerkojme qe KVO te beje riklasifikimin e oferatve, duke klasifikuar
oferten e paraqitur nga ana e Shoqerise Alstezo sha te vlefshme, sepse eshte skualifikuar ne menyre
te padrejte, pasi duke e pare edhe me argumentet e mesiperme, mbeshtetur ne dokumenacionin e
dorezuar nga ana jone ne SPE bashke me oferten, verteton se i ploteson te gjitha kerkesat e
vendosura ne KVK nga ana e AK.
II.6. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues si dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj,
të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe informacionit dhe dokumentacionit të
dorëzuar pranë KPP nga autoriteti kontraktor, ky i fundit në datën 03.05.2019, me anë të shkresës
nr.6349 prot., ku ka bashkëlidhur dhe vendimin nr.05. datë 03.05.2019 të Komisionit të Shqyrtimit
të Ankesave, i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar atë,
me argumentin si më poshtë:
“[…] Në përgjigje të pikës së parë, ku është pretenduar se eshte skualifikuar padrejtesisht,
sqarojmë se kriteri i siperfaqes minimale prej 1000 m2 duhet të jetë e shprehur ne Certifikatën e
Pronësisë së objektit (ne Fier). Në lidhje me kete pike, vete OE “Alstezo” sh.a. ka ankimuar ndër
të tjera ne KPP këtë kriter në vitin 2018 kundër vendimit të KVO të DVP Durrës dhe nga KPP me
Vendimin nr. 585/2018, nuk I është pranuar ankesa e OE në fjalë. Sa më sipër pretendimi i
ankimuesit nuk qendron.
Në përgjigje të pikës së dytë, ku është pretenduar se është plotësuar kriteri i sipërfaqes minimale
prej 1000 m2 theksojmë se në lidhje me këtë pikë mungon dokumenti përkatës: Certifikata e
Pronësisë së Objektit të Servisit (Tiranë). Sa më sipër pretendimi ankimuesit nuk qëndron.
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Së fundmi, Komisioni I Shqyrtimit të Ankesave ne DVP Durrës sqaron se: për sa kohë ka
mosplotësim apo mosdorëzim nga OE të të gjithë dokumentacionit përshkruar në DT sipas
kërkesave të AK, nuk mund të proçedohet me tej për të kryer verifikime në terren të ambjenteve që
disponojne OE.
II.7. Në datën 09.05.2019 operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë autoriteti
kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 4915/1 prot., datë 27.05.2019, protokolluar me tonën në datën
27.05.2019, me objekt “Informacion i hollësishëm mbi procedurën e prokurimit publik “Kërkesë
për propozim” me objekt “Mirëmbajtje e mjeteve të transportit” për DVP Durrës me fond limit
3.000.000 lekë pa tvsh”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a., për kundërshtimin arsyes së
skualifikimit se “Bazuar ne certifikaten e pronesis se servisit Fier, siperfaqja e ambienteve te
servisit eshte 634.8 m2 ku ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar ne (Kapaciteti teknik, germa
h) qe siperfaqja duhet te jete jo me e vogel se 1000 m2”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik”,
germa h, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kriterin:
“a.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një sipërfaqe te ambjenteve te servisit jo më të vogël se
1 000 (njëmijë) m2, ku te jete përfshire edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt shërbimi.
Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumentit përkatës të Pronësisë së objektit: Çertifikaten e Pronësise
se objektit (ku te jetë percaktuar objekti: pikë servisi automjetesh, ose të ngjashme me te) me
administrator subjektin ofertues ose Kontrate Qeraje. Kontrata e qerase te jete me akt noterial, ku te
vertetohet e drejta e perdorimit te objektit (pike servisi automjetesh) nga subjekti ofertues, minimalisht
per periudhen deri ne fund te vitit 2019.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurmit Elektronik (S.P.E)
nga operatori ekonomik “Alstezo” sh.a, rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentacionin si më
poshtë vijon:
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1. Certifikatë për Vërtetimin e Pronësisë, lëshuar në emër të subjektit “Alstezo” sh.a., për
llojin e pasurisë Ndërtesë, me sipërfaqe totale 634.80 m², me adresë “Fier, Rruga L.
Kryengritje Fierit”. Në Kartelën shoqëruese të Certifikatës së pronësisë së mësipërme,
përcaktohet: Llojin e pasurisë “Ndërtesë”, sipërfaqe totale 634.80 m²; gjithashtu në pjesën
Përshkrim i Vecantë citohet: “Objekt Lavazho shtesë ansore autoservis bodrum nëntokë
me sipërfaqe 680.9 m². Ref: 0007130 sipas dosjes së urbanistikës Nr. 427, dt 28.02.2012
lejes së ndërtimit bëhet rikonstruksioni i objektit ekszistues autoservis regjistrohet KT
bodrum nëntokë me sip 126.5 m²”.
2. Kontratë huapërdorje ambienti me datë 08.11.2016, lidhur ndërmjet huadhënësit z. A.Z dhe
huapërdorësit shoqërisë “Alstezo” sh.p.k. Sipas kësaj kontrate Huadhënësi ka në pronësi
këto pasuri të paluajtshme:
- Tokë arë me sipërfaqe 1424 m2, me adresë pasurie Kashar Tiranë, me nr. pasurie 1171/44 […]
shoqëruar më Certifikatën e Pronësisë.
- Tokë arë me sipërfaqe 2057 m2, me adresë pasurie Kashar Tiranë, me nr. pasurie 1171/42 […]
shoqëruar më Certifikatën e Pronësisë.
- Tokë arë me sipërfaqe 2400 m2, me adresë pasurie Kashar Tiranë, me nr. pasurie 1171/45 […]
shoqëruar më Certifikatën e Pronësisë.
- Tokë arë me sipërfaqe 1400 m2, me adresë pasurie Kashar Tiranë, me nr. pasurie 1171/46 […]
shoqëruar më Certifikatën e Pronësisë.
Mbi këto toka arë janë ndërtuar këto objekte përkatësisht:
- Servis Kat 0:0, me sipërfaqe1800 m2;
- Servis Kat -1, me sipërfaqe 900 m2;
- Magazinë dhe ambient pune të lirë Kat 0:0, me sipërfaqe 770 m2;
- Zyra Kat 0:0, me sipërfaqe 650 m2
- Zyra Kat +1:0, me sipërfaqe 585 m2.
Huadhënësi i jep në përdorim huapërdorësit ambientet e sipërcituara sipas dokumentacionit
bashkëngjitur, sipas lejes së ndërtimit nr.vendimi 102, datë 25.06.2015 të Komunës Kashar. Kjo
kontratë lidhet për një periudhë 5 vjecare.
- Leje ndërtimi për strukturën: “Shtesë ndërkati për strukturën: “Objekt ekzistues zyra 2 Kat,
magazinim 1 Kat +Servis automjetesh + 1 KT bodrum nëntokë, në favor të shoqërisë
“Alstezo” sh.p.k”, e miratuar me vendimin 102, datë 25.06.2015 të Komunës Kashar.
3. Leje mjedisi e tipit B për “Ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose
pjesëve të tyre; Lyerja dhe lustrimi i makinave; Riparim i pajisjeve motorrike dhe
motocikletave; Larje dhe pastrim mjetesh motorrike”, lëshuar në datën 04.08.2016 nga
Qendra Kombëtare e Biznesit për subjektin “Alstezo” sh.p.k. Vendi i kryerjes së
veprimtarisë, sipas kësaj leje, është Fier, Lagja Kryengritja Fier.
4. Licencë kodi VII.3.B.3 (+), lëshuar në datën 13.04.2018 nga Qendra Kombëtare e Biznesit
për subjektin “Alstezo” sh.p.k. Emërtimi përshkrues i veprimtarisë është: “a)Tregtim i
pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor ose të rimorkiove. b) Tregtim i pjesëve
të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe ose të rimorkiove të autorizuara nga
prodhuesi.” Vendi i kryerjes së veprimtarisë, sipas kësaj licence, është Fier, Lagja
Kryengritja Fier.
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5. Licencë kodi VII.3.B.3 (++++), lëshuar në datën 13.04.2018 nga Qendra Kombëtare e
Biznesit për subjektin “Alstezo” sh.p.k. Emërtimi përshkrues i veprimtarisë është: “a)
Riparimi dhe mirembajtja e pjesëve mekanike dhe te motorit, te mjeteve rrugore me motor
dhe rimorkiove. b) Riparimi dhe mirembajtja e karrocerisë të mjeteve rrugore me motor
dhe rimorkiove. c) Riparimi dhe mirembajtja e impiantit elektrik, te mjeteve rrugore me
motor dhe rimorkiove. c) Riparimi dhe mirembajtja e gomave te mjeteve rrugore me.”
Vendi i kryerjes së veprimtarisë, sipas kësaj licence, është Fier, Lagja Kryengritja Fier.
6. Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Alstezo” sh.p.k. Sipas pikes 7, Zyra
Qendrore e shoqërisë është në adresën Fier, Lagja Kryengritja e Fierit. Ndërsa në pikën 28
“Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit” tek “Gjendja e rregjistrimit”, rezulton se operatori
ekonomik “Alstezo” sh.p.k aktualisht ushtron aktivitet në adresat Tiranë “Maliq Muca”
Pll.63; Tiranë, Zogu I Parë Treg Pjesë Këmbimi; Tiranë Kashar, Autorstrada Tiranë –
Durrës, km 7.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.1.4. Në rregulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për Punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme”, në Kreun II, përcaktohet:
Kartela e Pasurise se Paluajtshme:
Një dokument ligjor i pergatitur për nje pasuri të paluajtshme, që përfshin informacion për: a)
vendndodhjen gjeografike të saj; b) përshkrimin e përgjithshëm si: lloji i pasurisë, vendndodhja
brenda kufijve urbanë apo jo, siperfaqja e saj, nëse ka ndertese si pjese perberese; c) të drejtat e
pronësisë mbi pasurinë; d) dhenien me qira, e përdorim, servitudat, marrëveshjet kufizuese mbi
pasurinë; dhe e) hipotekimet, vendime te gjykates, ose kufizime të tjera te vendosura nga
Regjistruesi.
Gjithashtu në rregulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për Punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive
të Paluajtshme”, përcaktohet:
EMERTIMI I “LLOJIT TE PASURISE”
[…] jepen emertimet qe duhet te perdoren gjate regjistrimit ne fushen “Lloji I Pasurise” ne
Kartelen e Pasurise se Paluajtshme. Jane 39 emertime per llojin e pasurise. Ne kllapa jepen
sinonimet ose llojet qe perfshihen ne ate emertimin. Shembull: emertimi “Pyll” do te perdoret per
pyjet, zabelet, shkurret. Ne fushen “Pershkrimi I Vecante” mund te jepen shpjegime kur shihet e
nevojshme. […]
III.1.5. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Operatorët
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ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë dhe përvojën
e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, si edhe janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të
bëhet në përputhje me këtë dokumentacion, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe
ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.6. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, nga verifikimi në Sistemin e Prokurimit
Elektronik, referuar pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues si dhe dokumentacionit të
dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vëren se, operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. rezulton i
skualifikuar nga procedura e mësipërme e prokurimit me arsyetimin se “-Bazuar ne certifikaten e
pronesis se servisit Fier, siperfaqja e ambienteve te servisit eshte 634.8 m2 ku ne Dokumentat e
Tenderit eshte kerkuar ne (Kapaciteti teknik, germa h) qe siperfaqja duhet te jete jo me e vogel se
1000 m2; - Servisi ne Tirane ka probleme/mangesi si (mungese certifikate pronesie objekti, mos
likujdim taksa vendore prane Bashkise Tirane.)”. Autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
për procedurën objekt shqyrtimi, ka kërkuar shprehimisht që operatorët ekonomikë pjesëmarrës
duhet të kenë në pronësi ose me qira një servis me sipërfaqe jo më të vogël se 1000 (njëmijë) m2,
ku të jetë përfshirë edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt shërbimi. Kjo duhet të
vërtetohet me paraqitjen e dokumentit përkatës të pronësisë ose kontratën e qirasë se objektit te
servisit (kontrata e qirase te jete minimalisht deri ne fund te vitit 2019). Referuar sa më sipër,
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar në Sistemin e Prokurimit
Elektronik nga operatori ekonomik ankimues “Alstezo” sh.a., konstaton se, ky i fundit në
përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur Certifikatën për Vërtetimin e Pronësisë, lëshuar
në emër të subjektit “Alstezo” sh.a., për llojin e pasurisë Ndërtesë, me sipërfaqe totale 634.80 m²,
me adresë “Fier, Rruga L. Kryengritje Fierit”. Gjithashtu në Kartelën shoqëruese të Certifikatës së
pronësisë së mësipërme, përcaktohet: Lloji i pasurisë “Ndërtesë”, sipërfaqe totale 634.80 m²; dhe
në pjesën “Përshkrim i Vecantë” citohet: “Objekt Lavazho shtesë ansore autoservis bodrum
nëntokë me sipërfaqe 680.9 m². Ref: 0007130 sipas dosjes së urbanistikës Nr. 427, dt 28.02.2012
lejes së ndërtimit bëhet rikonstruksioni i objektit ekszistues autoservis regjistrohet KT bodrum
nëntokë me sip 126.5 m²”, dokument ky, me anë të të cilit vërtetohet se operatori ekonomik
ankimues ka në pronësi servis me sipërfaqe më të madhe se 1000 m2, sic kërkohet në dokumentat
e tenderit. KPP, referuar legjislacionit në fuqi, konkretisht rregullores “Për Punën e Zyrës së
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, vëren se në këtë rregullore përcaktohet se në fushën
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“Përshkrim i Veçantë” regjistrohen të dhëna për ndërtesën si: destinacioni, numri i kateve,
materiali etj, pra në rastin konkret, referuar certifikatës së pronësisë të objektit të dorëzuar nga
operatori ekonomik ankimues, si dhe Kartelës së Pasurisë së Paluajtshme të saj, kontatohet se
operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. ka në pronësi servis me sipërfaqe më të madhe se 1000 m²,
duke plotësuar kështu kërkesën e vendosur nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pra sa më sipër, operatori ekonomik ankimues me anë të dokumentacionit të mësipërm, vërteton
se ka në pronësi ambjentet e servisit me adresë “Lagja Kryengritja e Fierit” në qarkun Fier, sipas
kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.1.7. Për sa i përket arsyes së skualifikimit se “Servisi ne Tirane ka probleme/mangesi si
(mungese certifikate pronesie objekti, mos likujdim taksa vendore prane Bashkise Tirane.), KPP
sqaron se, autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka përcaktuar kriterin që “Operatori
ekonomik ofertues duhet të ketë një sipërfaqe te ambjenteve te servisit jo më të vogël se 1 000
(njëmijë) m2, ku te jete përfshire edhe sipërfaqja për parkimin e automjeteve objekt shërbimi. Kjo
të vërtetohet me paraqitjen e dokumentit përkatës të Pronësisë së objektit: Çertifikaten e Pronësise
se objektit (ku te jetë percaktuar objekti: pikë servisi automjetesh, ose të ngjashme me te) me
administrator subjektin ofertues ose Kontrate Qeraje. Kontrata e qerase te jete me akt noterial,
ku te vertetohet e drejta e perdorimit te objektit (pike servisi automjetesh) nga subjekti ofertues,
minimalisht per periudhen deri ne fund te vitit 2019.” Referuar argumentimit të mësipërm,
operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. në plotësim të kriterit të mësipërm, ka paraqitur
dokumentacion për dy servise, servis me adresë “Fier, Rruga L. Kryengritje Fierit”, dhe servisin
me adresë Tiranë Kashar, Autorstrada Tiranë – Durrës, km 7. Për sa kohë që operatori ekonomik
“Alstezo” sh.a., referuar arsyetimit në pikën III.1.6. të këtij vendimi, ka paraqitur dokumentacionin
e nevojshëm me anë të të cilit vërteton se disponon servis me sipërfaqe mbi 1000 m² me adresë në
Fier, KPP gjykon se kriteri i mësipërm do të konsiderohet i përmbushur.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues 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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-07772-02-13-2019, me objekt “Riparim
i mjeteve të trasportit të DVP Durrës”, me fond limit 3.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 12.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Alstezo” sh.a., dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
kualifikuar atë, në procedurën e mësipërme të prokurimit.
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3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Alstezo” sh.a.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 826 Protokolli
Datë 09.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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Mendim Paralel
Ne anëtaret e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Vilma Zhupaj dhe Lindita Skeja, japim
mendimin tonë paralel në lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF07772-02-13-2019, me objekt “Riparim i mjeteve të trasportit të DVP Durrës”, me fond limit
3.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore
e Policisë Durrës, me palë ankimuese operatorin ekonomik “Alstezo” sh.a.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyetojmë:
I.1. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor në kthimin e përgjigjes së ankesës së operatorit
ekonomik “Alstezo” sh.a. se: “Në përgjigje të pikës së parë, ku është pretenduar se eshte
skualifikuar padrejtesisht, sqarojmë se kriteri i siperfaqes minimale prej 1000 m2 duhet të jetë e
shprehur ne Certifikatën e Pronësisë së objektit (ne Fier). Në lidhje me kete pike, vete OE
“Alstezo” sh.a. ka ankimuar ndër të tjera ne KPP këtë kriter në vitin 2018 kundër vendimit të KVO
të DVP Durrës dhe nga KPP me Vendimin nr. 585/2018, nuk i është pranuar ankesa e OE në fjalë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qendron[...], sqarojmë se:
Referuar arsyetimit të shumicës, të përdorur në vendimin nr. 585/2018, datë 07.09.2018 të
Komisionit të Prokurimit Publik, vlen të sqaroj se, në këtë rast arsyeja e skualifikimit të operatorit
ekonomik “Alstezo” sh.a. ishte “Në zbatim të vendimit nr.3 datë 18.05.2018 të Komisionit të
Rivlerësimit të procedurës së prokurimit për “mirëmbajtje të mjeteve të transportit” për
skualifikimin e OE “Alstezo” sh.p.k. pasi ky operator ekonomik nuk ka dorëzuar certifikatë
pronësie për objektin e servisit, por ka dorëzuar vetëm certifikatë pronësie për truallin dhe leje
ndërtimi. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës pasi bëri të mundur rivlerësimin e procedurës së
prokurimit, vendosi skualifikimin e OE “Alstezo” sh.p.k. dhe kualifikimin e OE “Servis Auto 2000”
i cili në DT kishte paraqitur certifikatë pronësie të objektit të servisit dhe kontratë huamarrje”,
ndërkohë që në rastin konkret arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “Alstezo” sh.a. është
“Bazuar ne certifikaten e pronesis se servisit Fier, siperfaqja e ambienteve te servisit eshte 634.8
m2 ku ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar ne (Kapaciteti teknik, germa h) qe siperfaqja duhet
te jete jo me e vogel se 1000 m2”. Pra, ndodhemi përpara dy arsyeve të ndryshme të skualifikimit,
rrjedhimisht argumentimi është i ndryshëm.
Gjithashtu, vlen të theksoj se, në procedurën e prokurimit të vitit 2018, operatori ekonomik
ankimues në përmbushje të kriterit për autoservisin kishte paraqitur “Vërtetim nga dokumentat
hipotekorë, në regjistrin me nr. 174, datë 04.04.2012, në pronësi të shoqërisë “Alstezo” sh.p.k.,
pronësia me objekt “Lavazho + Shtesë anësore Autoservis, 1 Kat Bodrum Nëntokë me sip. 680.9
m2; Kat përdhe me sip. 634.8 m2.”, me adresë Lagja “Kryengritja e Fierit”, Fier”, ndërsa në
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, operatori ekonomik “Alstezo” sh.a., ka paraqitur
“Certifikatë për Vërtetimin e Pronësisë, lëshuar në emër të subjektit “Alstezo” sh.a., për llojin e
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pasurisë Ndërtesë, me sipërfaqe totale 634.80 m², me adresë “Fier, Rruga L. Kryengritje Fierit”.
Në Kartelën shoqëruese të Certifikatës së pronësisë së mësipërme, përcaktohet: Llojin e pasurisë
“Ndërtesë”, sipërfaqe totale 634.80 m²; gjithashtu në pjesën Përshkrim i Vecantë citohet: “Objekt
Lavazho shtesë ansore autoservis bodrum nëntokë me sipërfaqe 680.9 m². Ref: 0007130 sipas
dosjes së urbanistikës Nr. 427, dt 28.02.2012 lejes së ndërtimit bëhet rikonstruksioni i objektit
ekszistues autoservis regjistrohet KT bodrum nëntokë me sip 126.5 m²”.
Dokumenti i pronësisë i paraqitur në procedurën e prokurimit të zhvilluar në vitin 2018, nuk
shprehte në mënyrë të qartë përshkrimin e plotë të kësaj pasurie, ndërkohë që në rastin konkret, në
procedurën objekt shqyrtimi operatori ekonomik “Alstezo” sh.a. ka paraqitur Certifikatën e
pronësisë së servisit me adresë në Fier, si dhe kartelën shoqëruese të kësaj pronësie, ku në fushën
Përshkrim i Veçantë paraqiten në mënyrë të qartë pjesët përbërëse të saj. Referuar legjislacionit në
fuqi, konkretisht rregullores “Për Punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”,
Kartela e Pasurisë së Paluajtshme është një dokument ligjor i përgatitur për një pasuri të
paluajtshme, që përfshin informacion të ndryshme në lidhje me të, konkretisht në fushën
“Përshkrim i Veçantë” regjistrohen të dhëna për ndërtesën si: destinacioni, numri i kateve,
materiali etj., dokument ky i cili mungonte në dokumentacionin e paraqitur nga operatori
ekonomik “Alstezo” sh.a. në procedurën e zhvilluar në vitin 2018 nga autoriteti kontraktor
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.
Sa më sipër, për sa kohë që në procedurën e vitit të kaluar janë paraqitur dokumenta të ndryshme,
nga dokumentat e paraqitura në procedurën e këtij viti, rrjedhimisht dhe vlerësimi do të jetë i
ndryshëm.

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja
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