REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 97/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë
e Hapur”, me objekt: “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës nacionale
(ndriçim, gjelbërim etj.)" , me nr. REF-66374-02-01-2017, me fond
limit 68.187.005 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 27.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Prrenjas”.

Ankimues:

“Sireta 2 F” sh.p.k.
Lagja “Babrru Fushë”, Paskuqan, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Prrenjas
Rruga Skënderbej

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët 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.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 03.02.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt:
“Ndërtim trotuari përgjatë rrugës nacionale (ndriçim, gjelbërim etj.)" , me nr. REF-66374-02-012017, me fond limit 68.187.005 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 07.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Sireta 2 F” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
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[...]
Në DT, në pikën 2.2. Kapaciteti financiar është kërkuar:
 Një dokument që vërteton se subjekti juaj i ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe
tarifave lokale për vitin 2015-2016-2017 (deri në periudhën e zhvillimit të tenderit) pranë
njësive vendore ku është i regjistruar.
Referuar legjislacionit në fuqi detyrimi i subjekteve private për shlyerjen e taksave vendore për
vitin koherent është deri në fund të muajit Mars. Sa më sipër AK nuk mundet dot të kërkojë një
dokument të tillë përsa kohë që subjekti ka afat ligjor për shlyerjen e tyre në një kohë më të
mëvonshme se data e publikuar për përfundimin e dorëzimit të ofertave e cila rezulton data
27.02.2017.
Në DT në pikën 2.3.4. është kërkuar:


Gjithashtu duke iu referuar objektit që është i vendosur në rrugën nacionale kërkohet dy
ing të çertifikuar për Sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit të puntorëve dhe
kërkesat në objekt.STANDART BS OHSAS 18001:2007.

Në pikën 2.3.3. në DT e tenderit është kërkuar:
2.3.3 Ofertuesi të ketë minimalisht çertifikatat e mëposhtme:
1. Çertifikatë ISO 14001:2004 (e vlefshme) (Çertifikon që Sistemi i Menaxhimit Mjedisor për
Kompaninë).
2. Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme)
(që vërteton që sistemi i menaxhimit të
cilësisë së ofertuesit është konform standartit ISO 9001 : 2008). Çertifikatë të cilësisë së
punimeve.
3. Certifikate ISO 18001:2007(e vlefshme)(Certifikon qe Sistemi i Menaxhimit te sigurise
dhe shendetit ne pune per kompanine.)
4. Certifikate ISO 39001:2012 (e vlefshme)(Certifikon qe sistemi i Menaxhimit te sigurise se
trafikut rrugor per kompanine.
5. Certifikate ISO 22000:2005(e vlefshme) (Certifikon Sigurine ushqimore mbi punonjesit)
6. PAS 99:2012(e vlefshme)(Certifikon qe Sistemi i Integruar i Menaxhimit te Kompanise)
Sa më sipër, rezulton se kërkimi lidhur me çertifikatën ISO 18001:2007 është kërkuar një herë
për shoqërinë dhe është i tepërt kërkimi dhe nuk ka asnjë vlerë provuese për kapacitetin e
shoqërisë. Kjo çertifikatë rezulton se lëshohet me objekt cilësinë e sistemit të menaxhimit të
sigurisë dhe shëndetit në punë.
Pra qëllimi i lëshimit dhe kërkimit të kësaj çertifikate lidhet me garantimin e sigurisë dhe
shëndetit që shoqëria ndërmerr lidhur me sigurinë e punonjësve të saj. Pra kërkimi i AK se
këtë çertifikatë ta kenë dy ing të shoqërisë është i tepërt dhe i pambështetur në ligj. Sqarojmë
se kriteri i kërkuar vjen në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi pasi këto çertifikata
kërkohen vetëm për ofertuesin e jo për ing e subjektit ofertues.
Gjithashtu në 2.3.3. kërkohet që Të gjitha çertifikatat e mësipërme të shoqërohen edhe me
kontrollin periodik të tyre“.
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Sqarojmë se çertifikatat e mësipërme kanë të përcaktuar qartësisht afatin e lëshimit dhe atë të
vlefshmërisë dhe objektin e saj. Kontrolli periodik i tyre është një dokument i cili nuk ka asnjë fuqi
provuese për më tepër se vlefshmëria e përcaktuar në çertifikatë. Nëse AK ka dyshime mbi
vlefshmërinë e saj mund ti drejtohet vet organit që e lëshon për konfirmimin e tyre. Pra sa më spër
gjykojmë se kriteri i përcaktuar në DT është i tepërt dhe duhet hequr.
Në DT pika 2.3.4. është kërkuar:
Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik:
 Ing.Topograf
1 person
 Ing.Ndertimi
1 person
 Ing. Hidroteknik 1 person
 Ing elektrik ose elektronik 1 person
 Ing mekanik
1 person
 Ing gjeolog
1 person
 Ing mjedisi
1 person
Per drejtuesit teknik te paraqiten, CV dhe diploma e shoqeruar me kontratën e punës.
Gjithashtu duke iu referuar objektit qe eshte i vendosur ne rrugen nacionale kerkohet dy ing te
certifikuar per Sistemine menaxhimit te siguris dhe shendetit te puntoreve dhe kerkasat ne
objekt.STANDART BS OHSAS 18001:2007.
Përvec inxhinierëve të sipërpërmendur, operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si dhe te
perfshire ne listepagesat e shoqerise:
Elektricist 1 (me certifikate)
Hidraulik 1 (me certifikate)
Karpentier 1 (me certifikate)
Saldator 1 (me certifikate)
Murator 1 (me certifikate)
Teknik te pergjithshem 1 (Certifikate kualifikimi ose License)
Specialist ndertimi
1 ( I kualifikuar me deshmi “ndertmitari”)
Ne raste bashkimi operatoresh duhet te plotesohet nga secili operator sipas ndarjes se punimeve”.
Gjykojmë se kriteri i vendosur nga AK ku kërkon që përveç inxhinierëve të sipërpërmendur OE
duhet të ketë të punësuar dhe përfshirë në listëpagesë punonjës me dëshmi kualifikimi sa më sipër
kërkohet është i tepërt dhe duhet hequr pasi për garantimin e cilësisë apo kryerjen e punimeve
sipas projektit AK ka kërkuar inxhinierët e mësipërm të cilët janë personat përgjegjës për
mbarëvajtjen dhe të licencuar ekzaktësisht për ndjekjen e tyre. Pra është e tepërt kërkimi edhe 1
inxhinier elektrike dhe 1 punonjës me dëshmi elektricist, edhe kërkimi inxhinier hidraulik dhe
punonjës me dëshmi hidraulik si për të mos përmendur këtu kërkimin abuziv të saldatorit për të
cilin së pari nuk ka asnjë institucion arsimor për kryerjen e një profesioni të tillë e aq më tepër që
në preventiv nuk ka asnjë zë punimi të tillë. Sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
Përveç inxhinierëve të sipërpërmendur operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si dhe të
përfshirë në listëpagesat e shoqërisë:
Elektricist 1 (me certifikate)
Hidraulik 1 (me certifikate)
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Karpentier 1 (me certifikate)
Saldator 1 (me certifikate)
Murator 1 (me certifikate)
Teknik te pergjithshem 1 (Certifikate kualifikimi ose License)
Specialist ndertimi
1 ( I kualifikuar me deshmi “ndertmitari”)
Ne raste bashkimi operatoresh duhet te plotesohet nga secili operator sipas ndarjes se punimeve.
Në DT pikën 2.3.6. është kërkuar:
2.3.6
Impiant prodhim Betoni me QKL
1 cope
Impiant prodhim Inertesh me QKL 1cope
Për sa më sipër duhet të paraqesi dokumentacionin e pronësisë, marrjes me qera, të shoqëruar me
leje mjedisore të lëshuar nga QKL si më poshtë:
QKL – Leje Mjedisit e tipit B, Kodi: III.1.B “Për impiant betoni, prodhimin e produkteve të betonit,
shoqëruar me planvendosjen për Impiante dhe monitorimin mjedisor (lëshuar brenda 8 muajve
të fundit) ,
QKL – Leje Mjedisi Kodi: III.1.B. “Për Impiant Inertesh”
Raport Testimi të Materialeve Ineret Granil, Metoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e
Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
Raport Testimi të materialeve Inerte Rëre e Larë Metoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda
e Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
Testimet e materialeve Inerte duhet të jenë nga Laborator i akredituar konform S SH ISO/EN
17025;2006
Raport Testimi nga Impianti i Prodhimit metoda e etestimit SSH EN 12390 -1: 2000 , SSH –EN
12390 – 3 : 2000 për mostrën e betonit
Raporti testimeve duhet të jetë (lëshuar brenda 9 muajve të fundit)
Çertifikatë Cilësie nga prodhuesi për material ndërtimor,
Inerte,
Cimento,
Tubo celiku
Hekur.
Për makinerinë e prodhimit të elementeve të betonit duhet të paraqisi kontratë blerje, skemën
teknologjike të makinerisë të jetë i paisur me leje mjedisore nga qkl, vërtetim zhdoganimi si dhe
çertifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë.
o Çertifikatë: Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001- 2008 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të mjedisit (ISO 14 001-2004 e vlefshme)
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS – 180012007 e vlefshme )
o Çertifikatë :Sistemi i integruar i menaxhimit (PAS 99: 2012 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore (ISO 39001- 2012 e vlefshme)
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o Si dhe të ketë miratim nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit
sshen1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve.
o Gjithashtu kompania duhet të jetë e çertifikuar në fushën e gjelbërimit si dhe të
elektrifikimit me çertifikatat e mëposhtme Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme) ISO
39001:2012 (e vlefshme) ISO 14001:2004 (e vlefshme).
Kërkimet e AK lidhur me Raport testimet e materialeve Ineret Granil Metoda e testimit [...],
Së pari ky kriter është i pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat
e testimit me kod SSHEN 933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 -2000 dhe çdo rast
AK duhet të vendosi termin ekuivalent me të.
Kërkimet e AK lidhur me raport testimet e materialeve inerte rere e larë, metoda e testimit S
SH EN 933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 – 2000 .
Së pari ky kriter është i pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat
e testimit dhe çdo rast AK duhet të vendosi termin ekuivalent me të.
Kërkimi i AK lidhur me: Testimet e materialeve inerte duhet të jenë nga Laborator i
akredituar konform S SH ISO EN 17025 : 2006 është i pambështetur në ligj pasi akreditimi i
laboratorit është dokument i vlefshëm për ushtrimin e aktivitetit dhe çdo kërkesë e AK është e
tepërt dhe nuk i shërben aspak garantimit të AK mbi kapacitetet e ofertuesit.
Kërkimi i AK lidhur me:
Raport testimin nga impianti i prodhimit metoda e testimit S SH EN 12390 – 1:2000, S SH
EN 12390 – 3: 2000 për mostrën e betonit
Raporti i testimeve duhet të jetë lëshuar brenda 9 muajve të fundit.
Çertifikatë cilësie nga prodhuesi për material ndërtimore
Inerte
Çimento
Tubo çeliku
Hekur
Është i tepërt dhe i pambëshetur në ligj e si rrjedhojë duhet hequr.
Lidhur me kërkimin:
Për makinerinë e prodhimit të elementëve të betonit duhet të paraqisi kontratë blerje, skemën
teknologjike të makinerisë të jetë i paisur me leje mjedisore nga qkl, vërtetim zhdoganimi si dhe
çertifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë.
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001- 2008 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të mjedisit (ISO 14 001-2004 e vlefshme)
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS – 180012007 e vlefshme )
o Çertifikatë :Sistemi i integruar i menaxhimit (PAS 99: 2012 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore ( ISO 39001- 2012 e vlefshme
o Si dhe të ketë miratim nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit
sshën1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve.
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o Gjithashtu kompania duhet të jetë e çertifikuar në fushën e gjelbërimit si dhe të
elektrifikimit me çertifikata e mëposhtme Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme) ISO
39001:2012 (e vlefshme) ISO 14001:2004 (e vlefshme)
Sqarojmë se ky kriter është diskriminues dhe nuk ka asnjë lidhje me garantimin e AK
mbi kapacitetin e ofertuesit. Për çfarë shërben skema e teknologjisë?
Akoma edhe më groteske bëhet situata kur AK kërkon për fabrikë betoni çertifikatë Iso
për sigurinë në rrugë??
Abuziv, diskriminues dhe me qëllim pengimin e konkurrencës së lirë vijon kërkimi i AK
kur kërkon miratim nga drejtoria e standarteve, gjithashtu specifikon dhe standartin dhe
të vërtetohet me fatura të lëshuara nga kjo drejtori.
Elementët absurd vërehen kur kërkimi i AK vijon se duhet të jetë i çertifikuar në fushën e
gjelbërimit një shoqëri që prodhon beton dhe akoma më tej lajthitja e AK vazhdon kur
kërkon që jetë e licencuar edhe në fushën e elektrifikimit.
Ky kriter absurd, diskriminues, qesharak deri në kufijt e lajthitjes, e cila në vetvete ka
për qëllim vetëm pengimin e konkurrencës së lirë duhet hequr.
Gjithashtu ashtu siç do të argumentojë vendosja e këtyre kritereve ka për qëllim
pengimin e konkurrencës së lirë, dhe një detaj i tillë vërehet lehtësisht në kriterin e
përcaktuar nga AK kur kërkon:
2.3.7 Autoriteti Kontraktor Bashkia Perrenjas, do të zhvillojë vizitë në kantier më datë
14.02.2017 ora 12.00 .Të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë
në procedurë duhet të paraqiten në kantier për të cilën do të pajisen me vërtetim nga
Bashkia Perrenjas, mosparaqitja në kantier si dhe mos paisja me vërtetim është kusht
skualifikues.
2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim që nuk ka detyrime ndaj Bashkisë
Prrenjas
Sqarojmë se vizita në terren është një procedurë standarte e cila ka për qëllim vetëm informimin
e oferturesve mbi paqartësi të ndryshme që ata mund të kenë por kurrsesi të përdoret si arsye për
skualifikim mospjesëmarrja në vizitë.
Sa më sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
II.3. Në datën 09.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 316/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur.
II.4. Në datën 17.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi.
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II.5. Në datën 23.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr.519/1 prot., datë 22.02.2017, me objekt:
“Informacion për procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës nacionale
(ndriçim, gjelbërim etj.), Bashkia Prrenjas”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Sireta 2 F” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për taksat vendore se “AK nuk
mundet dot të kërkojë një dokument të tillë përsa kohë që subjekti ka afat ligjor për shlyerjen e
tyre në një kohë më të mëvonshme se data e publikuar për përfundimin e dorëzimit të ofertave e
cila rezulton data 27.02.2017, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar, është kërkuar: “Një dokument që vërteton se subjekti
juaj i ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave lokale për vitin 2015-2016-2017 (deri
në periudhën e zhvillimit të tenderit) pranë njësive vendore ku është i regjistruar”.
III.1.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të arritur
synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të ndalet
edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “c” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
c)gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet
ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur
nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve
financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të
shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e
kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky
informacion është i mundur”.
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III.1.4. Në nenin 26 pika 2 “Kontratat për punë publike” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret
duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e
kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të
paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
III.1.5. Në nenin 26, pika 7 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Për të provuar përmbushjen e kriterit për
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse;
dhe/ose
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që
prokurohet; dhe/ose
c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e
operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në
gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më
vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të
operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.
III.1.6. Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9
përcaktohet se:
Në taksat vendore përfshihen:
1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël.
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi
tokën bujqësore.
3. Taksa e fjetjes në hotel.
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.
5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.
6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve.
7. Taksa për zënien e hapësirave publike.
8. Taksa e tabelës.
9. Taksa të përkohshme.
Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se:
“1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i
dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më
vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiscal”.
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III.1.7 Kriteret për kualifikim vendosen që ti 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, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor mbi
dorëzimin e një dokumenti, përmes të cilës vërtetohet se, subjekti të ketë paguar taksat dhe tarifat
lokale të vitit 2017 është një kriter diskriminues dhe jo në proporcion me natyrën dhe objektin e
kontratës. Është në të drejtën e autoriteteve kontraktore të vendosin ato kritere ligjore të cilat i
paraqesin një panoramë të qartë këtij të fundit mbi kapacitetin e operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës. E rëndësishme është që kriteret të mos jenë diskriminuese dhe të ofrojnë një trajtim
të njëjtë për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës dhe të jenë në proporcion me natyrën e
kontratës. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Referuar legjislacionit
në fuqi detyrimi i subjekteve private për shlyerjen e taksave vendore për vitin koherent është deri
në fund të muajit Mars. Sa më sipër AK nuk mundet dot të kërkojë një dokument të tillë përsa kohë
që subjekti ka afat ligjor për shlyerjen e tyre në një kohë më të mëvonshme se data e publikuar për
përfundimin e dorëzimit të ofertave e cila rezulton data 27.02.2017”, KPP gjykon se, autoriteti
kontraktor nuk mund të përcaktojë kufij, kur vetë legjislacioni lejon pagesën e tyre për një periudhë
të mëvonshme se data e parashikuar për hapjen e ofertave. Sqarojmë autoritetin kontraktor se, nuk
mund të përcaktojë si kriter për të paraqitur vërtetim për pagesën e taksave vjetore për tre vitet e
fundit, duke përfshirë si vit të fundit edhe vetë vitin 2017, i cili sapo ka filluar si edhe sipas
legjislacionit përkatës ka një afat tjetër që lejon pagesën e tyre, afat ky që e tejkalon datën e hapjes
së ofertave të kësaj procedure prokurimi.
Pra sa më sipër, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij të përcaktojë kritere që referuar ligjit
dhe rregullave të prokurimit publik, të përfshijnë tre vitet e fundit financiare, gjithmonë kur ky
informacion është i mundur, pra në rastin konkret, nuk duhet të konsiderojë si periudhën e fundit
financiare 3 vjeçare edhe vitin 2017, i cili është në muajt e parë të tij dhe sapo ka filluar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti kontraktor duhet
të bëjë modifikimin përkatës të këtij kriteri duke e hequr kërkesën për vitin 2017.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për çertifikatat ISO se “kërkimi për
çertifikatën ISO 18001 : 2007 është kërkuar një herë për shoqërinë dhe është i tepërt kërkimi për
punonjësit[…]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3.3., është kërkuar: “Ofertesi të ketë minimalisht çertifikatat e mëposhtme:
1. Çertifikatë ISO 14001:2004 (e vlefshme) (Çertifikon që Sistemi i Menaxhimit Mjedisor për
Kompaninë).
2. Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme)
(që vërteton që sistemi i menaxhimit të
cilësisë së ofertuesit është konform standartit ISO 9001 : 2008). Çertifikatë të cilësisë së
punimeve.
3. Çertifikatë ISO 18001:2007 (e vlefshme) (Çertifikon që Sistemi i Menaxhimit të sigurisë
dhe shëndetit në punë për kompaninë.)
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4. Çertifikatë ISO 39001:2012 (e vlefshme) (Çertifikon që sistemi i Menaxhimit të sigurisë së
trafikut rrugor për kompaninë.
5. Çertifikatë ISO 22000:2005 (e vlefshme) (Çertifikon Sigurinë ushqimore mbi punonjësit)
6. PAS 99:2012 (e vlefshme) (Çertifikon që Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Kompanisë)
Të gjitha Çertifikatat e mësipërme të shoqërohen edhe me kontrollin periodik të tyre.
Në rast bashkimi operatorësh, çdo operator ekonomik duhet të plotësojë pikat e mësipërme si dhe
të paraqesë çertifikatat e mësipërme.
Në pikën 2.3.4. të po kësaj shtojce është përcaktuar që: “[...] Gjithashtu duke iu referuar objektit
që është i vendosur në rrugën nacionale kërkohet dy ing të çertifikuar për Sistemin e menaxhimit
të sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve dhe kërkesat në objekt. STANDART BS OHSAS
18001:2007”.
III.2.2. Operatori ekonomik ankimues pretendon se “[…] kërkimi i çertifikatës ISO 18001:2007
është kërkuar një herë për shoqërinë dhe është i tepërt kërkimi dhe nuk ka asnjë vlerë provuese
për kapacitetin e shoqërisë. Kjo çertifikatë rezulton se lëshohet me objekt cilësinë e sistemit të
menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë. Pra qëllimi i lëshimit dhe kërkimit të kësaj çertifikate
lidhet me garantimin e sigurisë dhe shëndetit që shoqëria ndërmerr lidhur me sigurinë e
punonjësve të saj. Pra kërkimi i AK se këtë çertifikatë ta kenë dy ing. të shoqërisë është i tepërt
dhe i pambështetur në ligj. Sqarojmë se kriteri i kërkuar vjen në kundërshtim me dispozitat ligjore
në fuqi pasi këto çertifikata kërkohen vetëm për ofertuesit e jo për ing. e subjektit ofertues”.
Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi modifikimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy elementëve
kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar dhe
së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të arritur synimin.
Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të ndalet edhe në
faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për
të cilat do të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
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III.2.4. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. […]”.
Në nenin 26 pika 2 “Kontratat për punë publike” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Në nenin 26, pika 8 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.2.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 30 “Kërkesat e cilësisë”, përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura
të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit.
2. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, 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.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit
publik.
Sistemet e menaxhimit të biznesit ofrojnë organizim me mjete dhe metodologji me të cilat
rregullojnë funksionimin e përgjithshëm, nderhyrjen, nëpërmjet politikave dhe pajisjeve
procedurale, një trajtim i bazuar ne shpjegimin e objektivave të përmirësimit të vazhdueshëm: me
fjalë të tjera, një metodë për të rilexuar efektivitetin dhe efikasitetin e proceseve të biznesit,
identifikimin e problemeve dhe sugjeron përmirësim më të përshtatshëm të veprimeve.
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Çertifikata BS OHSAS 18001:2007 (e kërkuar nga autoriteti në DT) është një standard që rregullon
sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë për kompaninë, dhe lidhet drejtëpërdrejtë
me çertifikimin e subjekteve juridike private dhe jo të individëve. Sqarojmë autoritetin kontraktor
se përcaktimi i kritereve për kualifikim duhet të jetë në përputhje me objektin dhe natyrën e
kontratës së prokurimit, si edhe të argumentuara dhe justifikuara sipas specifikave përkatëse. Në
këto kushte, kërkesa që edhe punonjësit inxhinier të jenë të pajisur me këtë lloj çertifikate, është
diskriminuese dhe jo e arsyetuar nga ana e autoritetit kontraktor, pasi çertifikimet në lidhje me
fusha të ndryshme lëshohen në emër të shoqërisë apo kompanisë, e cila fillimisht duhet të ketë
plotësuar një sërë kushtesh për marrjen e një çertifikimi në një fushë të caktuar.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se kërkesa për pajisjen me Standartin BS
OHSAS 18001:2007, për dy punonjësit inxhinierë, nuk është e nevojshme, e justifikuar dhe në
proporcion me natyrën dhe objektin e prokurimit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti kontraktor duhet
të bëjë modifikimin përkatës duke hequr kriterin për pajisjen e dy inxhinierëve me standartin BS
OHSAS 18001:2007.
III.3. Përsa i përket pretendimit të operatorit ekonomik ankimues në lidhje me kontrollin periodik
të çertifikave ISO, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3.3. është kërkuar: “Të gjitha Çertifikatat e mësipërme të shoqërohen edhe me kontrollin
periodik të tyre“.
III.3.2. Operatori ekonomik pretendon se: “Çertifikatat e mësipërme kanë të përcaktuar qartësisht
afatin e lëshimit dhe atë të vlefshmërisë dhe objektin e saj. Kontrolli periodik i tyre është një
dokument i cili nuk ka asnjë fuqi provuese për më tepër se vlefshmëria e përcaktuar në çertifikatë.
Nëse AK ka dyshime mbi vlefshmërinë e saj mund ti drejtohet vetë organit që e lëshon për
konformimin e tyre. Pra sa më sipër gjykojmë se kriteri i përcaktuar në DT është i tepërt dhe duhet
hequr”.
III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, 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.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit
publik.
III.3.4. Autoriteti kontraktor argumenton se kërkesa për kontrollin periodik të çertifikatave ISO
është në funksion të garancisë së mbrojtjes së jetës së punonjësve si dhe personave të tjerë në atë
zonë. Sqarojmë se çertifikatat ISO, kanë periudhën e tyre të vlefshmërisë e cila ka një datë fillimi
ose datë lëshimi kur është bërë çertifikimi fillestar, ka të përcaktuar datën kur përfundon kur
çertifikim, si edhe ka të përcaktuar edhe çertifikimin periodik apo rinovimin periodik, pa të cilin
çertifikata përkatëse nuk është e vlefshme.
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Procesi i çertifikimit të një produkti kalon në përgjithsëi deri në katër hapa: Aplikimi (duke
përfshirë testimin e produktit); vlerësimi (të dhënat e testit tregojnë se produkti plotëson kriteret e
kualifikimit); vendimi (një rishikim i dytë i aplikimit të produktit pajtohet me vlerësimin);
mbikqyrja (produkti në treg vazhdon të përmbushë kriteret e kualifikimit).
Produktet duhen ricertifikuar periodikisht, proces ky i njohur gjithashtu edhe si mbikqyrje. Kjo
kërkesë është identifikuar në mënyrë tipike në skemën e çertifikimit që produkti është i çertifikuar.
Çertifikimi periodik është për të mbikqyrur procesin e prodhimit/apo testimit, si edhe për të
siguruar se produkti i çertifikuar nuk ka ndryshuar. Në këtë mënyrë edhe vetë çertifikata është e
vlefshme në rast se brenda periudhës së vlefshmërisë është kryer me sukses çdo kontroll periodik
i përcaktuar në çertifikatën përkatëse, çka nënkupton se subjekti përmbush të gjitha kushtet për të
gëzuar një çertifikatë të tillë.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues
nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për pajisjen e punonjësve me dëshmi
kualifikimi, si edhe për punonjësin saldator[…]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3.4., është kërkuar: “Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë dokumentacion që vërteton që
për periudhën nga muaji korrik 2016 deri në janar 2017 të ketë pasur të punësuar mesatarisht jo
më pak se 65 punonjës duke përfshirë dhe stafin drejtues të shoqërisë.
 Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të lëshuar nga organet përkatëse, ku të
specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, listë-pagesat e punonjësve të konfirmuar nga
DTT,
[...]
Përvec inxhinierëve të sipërpërmendur, operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si dhe të
përfshirë në listëpagesat e shoqërisë:
Elektricist 1 (me çertifikatë)
Hidraulik 1 (me çertifikatë)
Karpentier 1 (me çertifikatë)
Saldator 1 (me çertifikatë)
Murator 1 (me çertifikatë)
Teknik të përgjithshëm 1 (Çertifikatë kualifikimi ose Licensë)
Specialist ndërtimi
1 (I kualifikuar me dëshmi “ndërtmitari”)
III.4.2. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për
të cilat do të lidhet kontrata;
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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.4.3. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. […]”.
Në nenin 26 pika 2 “Kontratat për punë publike” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Në nenin 26, pika 8 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon:
a.
licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b.
dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit; dhe/ose
c.
dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.4.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 30 “Kërkesat e cilësisë”, përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura
të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit.
2. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.4.5. Autoriteti kontraktor në dokumentacionin e depozituar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik në lidhje me këtë kriter argumenton se: “[...] inxhinierët e kërkuar kanë përgjegjësinë e
tyre për realizimin e punimeve që kërkohen për këtë objekt, por jo çdo punim elektrik apo hidraulik
do të kryhet vetëm nga inxhinieri, pasi për disa veprime dhe punë teknike ai udhëzon ndihmësin e
tij, i cili kryen këto punë teknike. Pra punonjësi me dëshmi elektricist dhe me dëshmi hidraulik
është i nevojshëm për të asistuar pranë inxhinierëve përkatës pasi për vetë volumin e punës dhe
kohën e realizimit të kontratës nuk mund të kryejë çdo veprim vetëm me inxhinierët përkatës të
cilët janë kërkuar në numër shumë të kufizuar, pra nga një për secilën fushë.
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Është krejt normale dhe jo abuzive që si inxhinieri elektrik dhe ai hidraulik të kenë asistencë
teknike nga punonjës të kualifikuar me dëshminë përkatëse për realizimin e punimeve teknike, jo
vetëm në projekte të kësaj natyre, por praktika ka konsoliduar faktin që edhe në prokurime të tjera
me vlerë dhe volum pune më të vogël ka qenë e nevojshme punonjës me dëshmi të tilla[...]”.
III.4.6. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, 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.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit
publik.
Në rastin konkret, objekti i prokurimit është ndërtim trotuari përgjatë rrugës nacionale ku
përfshihet ndriçim, gjelbërim etj, dhe nisur edhe nga zërat e punimeve si edhe nga vlera e objektit
të prokurimit, është e domosdoshme që stafi dhe punonjësit që do të përfshihen në proceset e
punës, të jenë të kualifikuar dhe të pajisur me dëshmittë përkatëse të kualifikimit. Autoriteti
kontrator kërkon të krijojë një panoramë të përgjithshme për verifikimin e kapaciteteve të
shoqërive pjesëmarrëse, të cilët duhet të vërtetojnë në lidhje me punonjësit se kanë një personel të
nevojshëm, të pajisur me kualifikimet përkatëse ku përfshihen edhe dëshmitë e kualifikimit në
lidhje me profesionin e tyre, për të zbatuar kontratën në përputhje me të gjitha kërkesat e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Kriteri i mësipërm, në lidhje me
dëshmitë e kualifikimit nuk është diskriminues dhe vjen në proporcion me vlerën dhe natyrën e
objektit të prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4.7. Përsa i përket pretendimit të ankimuesit në lidhje me saldatorin, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.4.7.1. Në dokumentat e tenderit është publikuar preventivi i këtij objekti prokurimi ku
përfshihen disa zëra të tillë si: punime prishje, sistemimi i ujrave sipërfaqësore (tuba, puseta, puse
kontrolli me kapak gize, puseta shiu, zgarë metalike me hekur, parapet metalik me konstruksion,
shtylla metalike për ndriçim, krah shtylla metalike, tuba çeliku për kalimin e rrugës etj).
Autoriteti kontraktor në dokumentacionin e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik në
lidhje me përcaktimin e këtij kriteri argumenton se “vendosja e saldatorit është kriter i nevojshëm
pasi siç theksuam më sipër, objekti që do të ndërtohet është në rrugën nacionale dhe do të rrethohet
me kangjella për shmangien e çdo incidenti të mundshëm. Vendosja e kangjellave duhet të kryhet
nga një punonjës i kualifikuar saldator për të cilin është kërkuar vetëm çertifikatë dhe asnjë kriter
tjetër i tepruar kualifikimi që mund të konsiderohej abuziv”.
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III.4.7.2. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, 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.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit
publik.
Në rastin konkret kriteri i vendosur për punonjës saldator është në përputhje me proporcion me
natyrën dhe objektin e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues: “[…] Së pari ky kriter është i
pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat e testimit me kod SSHEN
933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 -2000 dhe çdo rast AK duhet të vendosi termin
ekuivalent me të.
Kërkimet e AK lidhur me raport testimet e materialeve inerte rere e larë, metoda e testimit S SH
EN 933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 – 2000 .
Së pari ky kriter është i pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat e
testimit dhe çdo rast AK duhet të vendosi termin ekuivalent me të.
Kërkimi i AK lidhur me: Testimet e materialeve inerte duhet të jenë nga Laborator i akredituar
konform S SH ISO EN 17025 : 2006 është i pambështetur në ligj pasi akreditimi i laboratorit është
dokument i vlefshëm për ushtrimin e aktivitetit dhe çdo kërkesë e AK është e tepërt dhe nuk i
shërben aspak garantimit të AK mbi kapacitetet e ofertuesit.
Kërkimi i AK lidhur me:
Raport testimin nga impianti i prodhimit metoda e testimit S SH EN 12390 – 1:2000, S SH EN
12390 – 3: 2000 për mostrën e betonit
Raporti i testimeve duhet të jetë lëshuar brenda 9 muajve të fundit. Çertifikatë cilësie nga
prodhuesi për material ndërtimore Inerte, Çimento, Tubo çeliku, Hekur, Është i tepërt dhe i
pambëshetur në ligj e si rrjedhojë duhet hequr.
Lidhur me kërkimin:
Për makinerinë e prodhimit të elementëve të betonit duhet të paraqisi kontratë blerje, skemën
teknologjike të makinerisë të jetë i paisur me leje mjedisore nga qkl, vërtetim zhdoganimi si dhe
çertifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë[...]
Sqarojmë se ky kriter është diskriminues dhe nuk ka asnjë lidhje me garantimin e AK mbi
kapacitetin e ofertuesit. Për çfarë shërben skema e teknologjisë?Akoma edhe më groteske bëhet
situata kur AK kërkon për fabrikë betoni çertifikatë Iso për sigurinë në rrugë??
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Abuziv, diskriminues dhe me qëllim pengimin e konkurrencës së lirë vijon kërkimi i AK kur kërkon
miratim nga drejtoria e standarteve, gjithashtu specifikon dhe standartin dhe të vërtetohet me
fatura të lëshuara nga kjo drejtori.
Elementët absurd vërehen kur kërkimi i AK vijon se duhet të jetë i çertifikuar në fushën e
gjelbërimit një shoqëri që prodhon beton dhe akoma më tej lajthitja e AK vazhdon kur kërkon që
jetë e licencuar edhe në fushën e elektrifikimit. Ky kriter absurd, diskriminues, qesharak deri në
kufijt e lajthitjes, e cila në vetvete ka për qëllim vetëm pengimin e konkurrencës së lirë duhet
hequr”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3.6., është kërkuar: “
Impiant prodhim Betoni me QKL
1 cope
Impiant prodhim Inertesh me QKL 1cope
Per sa me siper duhet te paraqesi dokumentacionin e pronesise,marrjes me qera, te shoqeruar me
leje mjedisore te leshuar nga QKL si me poshte:
QKL - LejeMjedisitetipit B, Kodi: III.1.B “Perimpiantbetoni, prodhimin e produktevetebetonit,
shoqeruar me planvendosjen per Impiante dhe monitorimin mjedisor ( leshuar brenda 8 muajeve
te fundit) ,
QKL – LejeMjedisiKodi: III.1.B. “Per ImpiantInertesh”
RaportTestimteMaterialeveIneretGranil ,Metoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e
Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
RaportTestimitematerialeveInerteRere e LareMetoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e
Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
Testimet e materialeveInerteduhettejenengaLaboratoriakredituarkonform S SH
ISO/EN
17025;2006
RaportTestimingaImpiantiiProdhimitmetoda e etestimit SSH EN 12390 -1: 2000 , SSH –EN
12390 – 3 : 2000 per mostren e betonit
Raportitestimeveduhettejete (leshuar brenda 9muajve te fundit)
CertefikatCilesiengaprodhesi per material ndertimore,
Inerte,
Cimento,
Tubo celiku
Hekur.
Per makinerine e prodhimit te elementeve te betonit duhet te paraqisi kontrate blerje ,skemen
teknologjike te makinerise te jet i paisur me leje mjedisore nga qkl, vertetim zhdoganimi si dhe
certifikata ISO per prodhim elementesh si me poshte .
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit te cilesise (ISO 9001- 2008 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit te mjedisit (ISO 14 001-2004 e vlefshme)
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimitteshendetitdhesigurimit ne pune(OHSAS – 18001-2007
e vlefshme )
o Certifikate :Sistemi i integruar i menaxhimit (PAS 99: 2012 e vlefshme )
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o Certifikate : Sistemi I menaxhimit te sigurise rrugore ( ISO 39001- 2012 e vlefshme
o Si dhe te kete miratim nga drejtoria e standarteve per prodhimet sipas standartit
sshen1339:03 qe te vertetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve.
o Gjithashtu kompania duhet te jet e certifikuar ne fushen e gjelberimit si dhe te
elektrifikimit me certifikata e meposhtme Certifikate ISO 9001:2008(e vlefshme) ISO
39001:2012 (e vlefshme) ISO 14001:2004(e vlefshme)
III.5.2. Operatori ekonomik ankimues pretendon se “[…] QKL – Leje Mjedisit e tipit B, Kodi:
III.1.B “Për impiant betoni, prodhimin e produkteve të betonit, shoqëruar me planvendosjen për
Impiante dhe monitorimin mjedisor (lëshuar brenda 8 muajve të fundit) ,
QKL – Leje Mjedisi Kodi: III.1.B. “Për Impiant Inertesh”
Raport Testimi të Materialeve Ineret Granil, Metoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda e
Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
Raport Testimi të materialeve Inerte Rëre e Larë Metoda e Tesimit S SH EN 933- 1; 1997. Metoda
e Tesitimit S SH EN 1097-6-2000
Testimet e materialeve Inerte duhet të jenë nga Laborator i akredituar konform S SH ISO/EN
17025;2006
Raport Testimi nga Impianti i Prodhimit metoda e etestimit SSH EN 12390 -1: 2000 , SSH –EN
12390 – 3 : 2000 për mostrën e betonit
Raporti testimeve duhet të jetë (lëshuar brenda 9 muajve të fundit)
Çertifikatë Cilësie nga prodhuesi për material ndërtimor,
Inerte,
Cimento,
Tubo celiku
Hekur.
Për makinerinë e prodhimit të elementeve të betonit duhet të paraqisi kontratë blerje, skemën
teknologjike të makinerisë të jetë i paisur me leje mjedisore nga qkl, vërtetim zhdoganimi si dhe
çertifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë.
o Çertifikatë: Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001- 2008 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të mjedisit (ISO 14 001-2004 e vlefshme)
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS – 180012007 e vlefshme )
o Çertifikatë :Sistemi i integruar i menaxhimit (PAS 99: 2012 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore (ISO 39001- 2012 e vlefshme)
o Si dhe të ketë miratim nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit
sshen1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve.
o Gjithashtu kompania duhet të jetë e çertifikuar në fushën e gjelbërimit si dhe të
elektrifikimit me çertifikatat e mëposhtme Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme) ISO
39001:2012 (e vlefshme) ISO 14001:2004 (e vlefshme).
Kërkimet e AK lidhur me Raport testimet e materialeve Ineret Granil Metoda e testimit [...],
Së pari ky kriter është i pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat e
testimit me kod SSHEN 933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 -2000 dhe çdo rast AK
duhet të vendosi termin ekuivalent me të.
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Kërkimet e AK lidhur me raport testimet e materialeve inerte rere e larë, metoda e testimit S
SH EN 933-1:1997. Metoda e testimit S SH EN 1097 – 6 – 2000 .
Së pari ky kriter është i pambështetur në ligj dhe është e paqartë se çfarë përfaqësojnë metodat
e testimit dhe çdo rast AK duhet të vendosi termin ekuivalent me të.
Kërkimi i AK lidhur me: Testimet e materialeve inerte duhet të jenë nga Laborator i
akredituar konform S SH ISO EN 17025 : 2006 është i pambështetur në ligj pasi akreditimi i
laboratorit është dokument i vlefshëm për ushtrimin e aktivitetit dhe çdo kërkesë e AK është e
tepërt dhe nuk i shërben aspak garantimit të AK mbi kapacitetet e ofertuesit.
Kërkimi i AK lidhur me:
Raport testimin nga impianti i prodhimit metoda e testimit S SH EN 12390 – 1:2000, S SH
EN 12390 – 3: 2000 për mostrën e betonit
Raporti i testimeve duhet të jetë lëshuar brenda 9 muajve të fundit.
Çertifikatë cilësie nga prodhuesi për material ndërtimore
Inerte
Çimento
Tubo çeliku
Hekur
Është i tepërt dhe i pambëshetur në ligj e si rrjedhojë duhet hequr.
Lidhur me kërkimin:
Për makinerinë e prodhimit të elementëve të betonit duhet të paraqisi kontratë blerje, skemën
teknologjike të makinerisë të jetë i paisur me leje mjedisore nga qkl, vërtetim zhdoganimi si dhe
çertifikata ISO për prodhim elementesh si më poshtë.
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001- 2008 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të mjedisit (ISO 14 001-2004 e vlefshme)
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS – 180012007 e vlefshme )
o Çertifikatë :Sistemi i integruar i menaxhimit (PAS 99: 2012 e vlefshme )
o Çertifikatë : Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore ( ISO 39001- 2012 e vlefshme
o Si dhe të ketë miratim nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit
sshën1339:03 që të vërtetohet kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve.
o Gjithashtu kompania duhet të jetë e çertifikuar në fushën e gjelbërimit si dhe të
elektrifikimit me çertifikata e mëposhtme Çertifikatë ISO 9001:2008 (e vlefshme) ISO
39001:2012 (e vlefshme) ISO 14001:2004 (e vlefshme)
Sqarojmë se ky kriter është diskriminues dhe nuk ka asnjë lidhje me garantimin e AK
mbi kapacitetin e ofertuesit. Për çfarë shërben skema e teknologjisë?
Akoma edhe më groteske bëhet situata kur AK kërkon për fabrikë betoni çertifikatë Iso
për sigurinë në rrugë??
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Abuziv, diskriminues dhe me qëllim pengimin e konkurrencës së lirë vijon kërkimi i AK
kur kërkon miratim nga drejtoria e standarteve, gjithashtu specifikon dhe standartin dhe
të vërtetohet me fatura të lëshuara nga kjo drejtori.
Elementët absurd vërehen kur kërkimi i AK vijon se duhet të jetë i çertifikuar në fushën e
gjelbërimit një shoqëri që prodhon beton dhe akoma më tej lajthitja e AK vazhdon kur
kërkon që jetë e licencuar edhe në fushën e elektrifikimit.
Ky kriter absurd, diskriminues, qesharak deri në kufijt e lajthitjes, e cila në vetvete ka për qëllim
vetëm pengimin e konkurrencës së lirë duhet hequr”,
III.5.3. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesat në fjalë janë të përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesat në fjalë shkojnë përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kritereve të mësipërme të kualifikimit, K.P.P. gjykon
të ndalet edhe në faktin nëse kriteret e mësipërme janë në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.5.4. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për
të cilat do të lidhet kontrata;
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.5.5. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, të lëshuara nga
organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e
kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. […]”.
Në nenin 26 pika 2 “Kontratat për punë publike” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Në nenin 26, pika 8 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon:
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a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.5.6. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 30 “Kërkesat e cilësisë”, përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura
të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit.
2. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.5.7. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, 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.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit
publik.
III.5.8. Autoriteti kontraktor në dokumentacionin e paraqitur argumenton se: “Përsa i përket
çertifikatës ISO 14001:2004 që çertifikon testimin e menaxhimit mjedisor për shoqëritë, duhet të
kihet në konsideratë fakti se sistemi i menaxhimit mjedisor në këtë objekt është i domosdoshëm
pasi ndotja e ajrit nga pluhurat e kantierit, sigurimi i rrugës nacionale do të vinte në vështirësi
dhe mund të bëhej burim aksidenti ose ndotje akustike dhe mjedisore nga makineritë për realizimin
e këtyre punimeve në objektin e sipërpërmendur.
Çertifikatat e mësipërme janë vendosur pasi autoriteti kontraktor duke iu referuar projekt –
preventivave, problematikave për realizimin e punimeve të mësipërme ka kërkuar garancinë e
nevojshme që operatori ekonomik minimalisht duhet të ketë çertifikatën e produkteve që do të
vendosen në këtë objekt, duke pasur në vëmendje praktikat në punët publike pllakat, bordurat,
elementët e trotuarëve kanë qenë në vazhdimësi problematikë për cilësinë e tyre, pothuajse në të
gjitha entet prokuruese, në funksion të garancisë dhe mirëpërdorimit të fondeve publike[...], duhet
të krijojë siguri që operatori ekonomik do të kryejë punimet sipas standarteve të kërkuara dhe të
gjitha çertifikatat e vendosura më sipër e sjellin këtë garanci tek AK[...]. ankuesi është konfuz dhe
kontradiktor pasi nga njëra anë pretendon se këto kritere janë abuzive dhe nga ana tjetër citon se
i ka të paqarta se çfarë janë dhe pse shërbejnë[...]
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Në lidhje me linjën e prodhimit të elementëve të betonit është kërkuar standart shtetëror EN12390-1:2000 SSH-EN- 933-1:1997, ky standart nuk mund të ekuivalentohet as të ndryshohet, pasi
ai bazohet në analiza laboratorike, i cili përcakton saktë raportet e testimit të produkteve dhe
garancinë e çdo elementi, inerte, tubo, pllaka, gurë, bordurë, sipas praktikave të konsoliduara
ndërkombëtare. Standartet shtetërore nuk mund të ekuivalentohen pasi ato miratohen nga
Drejtoria e Përgjithshme e Standarteve, e cila parashikon inspektimin e procesit të prodhimit,
inspektimin e materialeve, raportet e testimit, markat përkatëse, rezistencën në përkulje, si dhe
rezistencën ndaj kushteve atmosferike (ujëthithja). Kontrollet e prodhimit në fabrikë, rezistenca në
abrozin testimi dhe kriteret e konformitetit, rezistenca e rrëshqitja në fërkim. Për këto standarte të
çertifikuara edhe me ISO e sipërcituara garantojnë largimin e çdo rreziku nga punonjësit, sigurinë
e të gjithë produkteve materiale ndërtimore për realizimin e punimeve në kantier[...]
Në lidhje me kriterin për ISO 9001:2008, 39001:2012, 14001:2004 sqarojmë se ky kriter është në
përputhje të plotë me realizimin e kontratës.
Në preventivin e paraqitur është parashikuar mbjellja e shumë pemëve dhe veçanërisht e pemës
paulana, lloji i veçantë dhe i kushtueshëm për të cilën kërkohet një kujdes i veçantë. Pikërisht për
këtë shkak vendosja e këtij kriteri nuk është aspak diskriminues por mbron autoritetin kontraktor
dhe siguron atë se kjo pikë do të realizohet me sukses[...]”.
III.5.9. Sa i përket pretendimit për përcaktimin e termit ekuivalent për standartet S SH EN- 9331:1997, që operatori ekonomik argumenton, sqarojmë se autoriteti kontraktor në përcaktimin e
kritereve dhe specifikimeve teknike nuk duhet të jetë kufizues dhe pengues por duhet të përcaktojë
kërkesa që nuk kufizojnë pjesëmarrjen e gjerë të operatorëve ekonomikë dhe konkurrencën e lirë.
Konkretisht në lidhje me këtë standart, gjykojmë se për autoritetin kontraktor e rëndësishme është
që ankimuesi të paraqesë dokumentacion që vërteton se materialet e kërkuara kanë një raport
testimi sipas standarteve të lëshuara nga organizma të huaj apo shqiptarë, pavarësisht emërtimit
apo numrit të standartit, ndaj rekomandohet autoriteti kontraktor që për këtë kriter të përcaktojë
edhe togfjalëshin “ose ekuivalent me të”.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues për këtë pretendim qëndron.
III.5.10. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për heqjen e kriterit Testimet
e materialeve Inerte duhet të jenë nga Laborator i akredituar konform S SH ISO/EN 17025;2006,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se përcaktimi i kritereve për kualifikim duhet të jetë në
përputhje me objektin dhe natyrën e kontratës së prokurimit, si edhe të argumentuara dhe
justifikuara sipas specifikave përkatëse. Sa më sipër, konstatojmë se kërkesa që testimet e
materialeve inerte duhet të paraqiten nga laborator i çertifikuar është në përputhje me objektin dhe
natyrën e kontratës objekt shqyrtimi, pasi dokumenti i lëshuar nga një organ i çertifikuar jep një
garanci dhe një siguri për autoritetin kontraktor për përmbushjen e kushteve të kontratës. Autoriteti
kontraktor informon se këto kritere janë në përputhje me objektin e kontratës për vetë rëndësinë
që paraqet ky projekt për qytetin si edhe për vlerën që prokurohet.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues në lidhje me këtë pretendim nuk qëndron.
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III.5.11. Në lidhje me heqjen e kritereve “[...], skema teknologjike e fabrikës së betonit, të ketë
miratim nga drejtoria e standarteve për prodhimet sipas standartit sshen1339:03 që të vërtetohet
kjo duhet fatura e blerjes nga drejtoria e standarteve; Çertifikatë cilësie nga prodhuesi për
material ndërtimore Inerte, Çimento, Tubo çeliku, Hekur”, sqarojmë se autoriteti kontraktor është
organi që menxhon mirëpërdorimin e fondeve publike dhe zhvillimin dhe kryerjen e procedurave
të prokurimit në përputhje me parimet e ligjit për prokurimin publik duke mos diskriminuar dhe
krijuar pengesë për konkurrencë të lirë e të hapur.
Në këtë rast, sqarojmë se autoriteti kontraktor nuk ka paraqitur fakte dhe argumenta se pse është e
nevojshme përcaktimi i kritereve të tilla, duke krijuar bindjen se përcaktimi i kritereve të tilla është
diskriminuese dhe jo në përputhje me objektin dhe natyrën e prokurimit, të tilla që çojnë në
pengimin dhe kufizimin e konkurrencës së lirë si edhe të pjesëmarrjes së gjerë të operatorëve
ekonomikë të interesuar..
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktues për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës.
Në varësi të volumit dhe të kontratës së prokurimit, autoriteti kontraktor harton dhe përcakton
dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti kontraktor duhet të
bëjë modifikimin përkatës duke i hequr këto kritere.
III.5.12. Në lidhje me pretendimin për çertifikatat ISO për fabrikën e betonit, për çertifikatat ISO
për gjelbërimin, për sigurinë në rrugë, për elektrifikimin, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
ISO 14001:2004, ka të bëjë me manaxhimin mjedisor, i cili përfaqëson kalimin e drejtimit të
kompanisë nga vetëm respektimin e ligjeve, në një manaxhim të aktivitetit përkushtuar
parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore. Mbrojtja e mjedisit merr për
çdo kompani një rol gjithmonë e më të rëndësishëm.
ISO 39001:2012 është standard për Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore që ndërhyn në
Menaxhimin e Sigurisë së Transportit Rrugor përmes një politike të duhur, zhvillimin e
objektivave dhe nje informacioni të efektshëm dhe të komunikimit. Mund të përmirësojë sigurinë
rrugore dhe të ulë normen e aksidenteve dhe vdekshmërisë. Standardi është një mjet i dobishëm
për të ndihmuar kompanitë dhe organizatat për të përmirësuar jo vetëm sigurinë e punëtorëve (me
rrezik të madh kur ata janë në rrugë) por edhe të të gjithë përdorusve të tjerë të rrugës.
Gjithashtu, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar edhe pajisja e shoqërisë me
çertifikatën e elektrifikimit. Autoriteti kontraktor argumenton se në lidhje me këtë objekt
prokurimi do të kryhen disa punime gjelbërimi, mbjellje pemë etj., gjë kjo që sjell të domosdoshme
pasjisjen dhe disponimin me çertifikatën ISO 14001:2004.
Sqarojmë autoritetin kontraktor se përcaktimi i kritereve për kualifikim duhet të jetë në përputhje
me objektin dhe natyrën e kontratës së prokurimit, si edhe të argumentuara dhe justifikuara sipas
specifikave përkatëse.
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Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar edhe në dokumentacionin e kësaj procedure prokurimi,
preventivit të publikuar nga autoriteti kontraktor, gjykon se kërkesat për ISO 39001:2012 dhe ISO
për elektrifikim, janë kërkesa të ekzgjeruara dhe jo në përpjesëtim të drejtë me volumin e kontratës,
objektin e prokurimit dhe zërat e punimeve të parashikuara në preventiv, duke vlerësuar se nuk
është e nevojshme kërkesa për paraqitjen e një dokumenti të tillë e si rrjedhim pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues për këto çertifika qëndron.
Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të
drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për
punët që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin çertifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit
kombëtar ose ndërkombëtar.
Nisur edhe nga sqarimet dhe argumentimet e paraqitura nga autoriteti kontraktor, konstatojmë se
çertifikatat ISO të mësipërme për sigurinë në rrugë dhe elektrifikimin, nuk janë në proporcion me
objektin dhe natyrën e kontratës objekt shqyrtimi, ndaj përcaktimi i tyre në dokumentat e tenderit
nga ana e autoritetit kontraktor është diskriminues apo përjashtues nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
Në lidhje me certifikatat e kërkuara nga autoriteti kontraktor përsa i përket çertifikimit në fushën
e sigurisë dhe në fushën e elektrifikimit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kritere të tilla
nuk janë argumentuar dhe sqaruar nga autoriteti kontraktor se cili është qëllimi që janë vendosur,
të cilat konstatohet se ato nuk janë në përputhje me objektin e prokurimit. Në këto kushte, gjykojmë
se një kërkesa të tilla duhen hequr nga dokumentat e tenderit.
Për rrjedhojë autoriteti kontraktor duhet të kufizohet vetëm në vendosjen e çertifikatës ISO
14001:2004 me qëllim realizimin me sukses të kontratës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron në lidhje me çertifikatat ISO
14001:2004 dhe qëndron për çertifikatat ISO 39001:2012 dhe çertifikatën e elektrifikimit, të cilat
duhetë të rishikohen dhe modifikohen nga autoriteti kontraktor.
III.6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik për heqjen e kriterit për vizitën në kantier,
si kriter skualifikimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10, pika 2.3.7. është përcaktuar kriteri: “Autoriteti
Kontraktor Bashkia Prrenjas, do te zhvilloje vizite ne kantier me date 14.02.2017 ora 12.00 .Te
gjithe operatoret ekonomike te interesuar per te marre pjese ne procedure duhet te paraqiten ne
kantier per te cilen do te pajisen me vertetim nga Bashkia Perrenjas, mosparaqitja ne kantiere si
dhe mos paisja me vertetimi eshte kusht skualifikues”.
III.6.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktues për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
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III.6.3. Nga interpretimi i kriterit të mësipërm të kualifikimit dhe synimit të tij (ajo çka do të arrijë
autoriteti kontraktues), Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të përcaktimit të
mësipërm, synimi i autoritetit kontraktues për vizitën në kantier dhe për konfirmimin paraprakisht
me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në vizitë, lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me krijimin
e një panorame të përgjithshme të operatorëve ekonomikë të interesuar mbi kushtet në të cilat ata
do të zhvillojnë punimet objekt i kontratës së koncensionit, në rast të shpalljes fitues.
Gjithashtu, ashtu siç është theksuar edhe më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatorët ekonomikë kanë marrë informacion të hollësishëm dhe të mjaftueshëm mbi gjendjen
aktuale të objektit, kjo me anë të informacionit të dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike
si specifikimet teknike, preventivi, etj.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se mos pjesëmarrja në takimin e organizuar, nuk mund të
penalizojë operatorët ekonomikë pjesëmarrës gjatë vlerësimit të ofertave për të konsideruar të
suksesshme ose jo ofertën e tyre ekonomike të dorëzuar në procedurën e prokurimit objekt ankimi,
por në rast të zbatimit të kontratës, këta të fundit nuk mund të ngrenë pretendime shtesë mbi mos
pasjen dijeni për elementë konkretë të zbatimit në terren, për të cilat mund të ishin vënë në dijeni
në momentin e organizimit të takimit në terren, duke qenë një herazi në përgjegjësinë e këtyre të
fundit zbatimi me korrektësi i kontratës.
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 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sireta 2 F” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Ndërtim trotuari përgjatë
rrugës nacionale (ndriçim, gjelbërim etj.)" , me nr. REF-66374-02-01-2017, me fond limit
68.187.005 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Prrenjass”.
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.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Sireta 2 F” sh.p.k.
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5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 243 Protokolli,
Datë 17.02.2017

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Hektor Balluku
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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