VENDIM
K.P.P. 658/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 04.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e operatorit ekonomik “Gjeokonsult & Co”
sh.p.k., në proçedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
nr. REF- 73901-06-07-2018, me objekt: “Mbikqyrja e
punimeve për disa objekte të planifikuara nga OST sh.a., për
vitin 2018”, me fond limit 34.637.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 02.07.2018, nga autoriteti kontraktor,
Operatori i Sistemit të Transmetimit.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
Pallati Mëhillaj, Kati IV, Kthesa e Kamzës, Kashar Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a
Autostrada Tiranë-Durrës Km.9, Yrshëk, Tiranë

Subjekte të interesuara:

“KKG Project” & “GR Albania” sh.p.k.
Rr.”Sami Frashëri”, pranë Sheshit Willson, Tiranë
“Archispace” sh.p.k.
Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Abdyl Frashëri”, P.Nr.31,
Qendra e biznesit Hekla, kati i 3, Tiranë
“Studio-Rebus”&“Consulting&Management Albania” sh.p.k.
Rr. “Sami Frashëri”, Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i
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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, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
i cili e ka refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton
ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ankimuesi 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 të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 08.06.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura
e prokurimit, “Procedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër”, me objekt “Mbikqyrja e
punimeve për disa objekte të planifikuara nga OST sh.a, për vitin 2018”, me nr. REF73901-06-07-2018, me fond limit 34,637,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
02.07.2018, nga autoriteti kontraktor Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
II.2. Në datën 02.07.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 13.07.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarrës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “KKG Project” & “GR Albania” sh.p.k.
Kualifikuar;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Archispace” sh.p.k.
“Studio-Rebus” & “Consulting & Management Albania” sh.p.k.
“Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
“Toëer” sh.p.k.
“AVE Consulting” & “Klodioda” sh.p.k.
“B-VAAL Engineering” & “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k.

Kualifikuar;
Kualifikuar;
Skualifikuar;
Skualifikuar;
Skualifikuar;
Skualifikuar;

II.4. Nga verifikimet e kryera, rezulton se operatori ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
është njoftuar nëpërmjet Sistemit e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) për skualifikimin e tij,
në procedurën e mësipërme të prokurimit, për arsyet si më poshtë vijon:
“Shoqeria GJEOKONSULT & CO shpk, ka deklaruar staf Inxhinier E.I. me profesion
Gjeodet (Topograf) dhe Inxhinier F.K. me profesion Gjeolog, konkretisht Faqe 2 dhe Faqe
2, skedari "Ing.Gjeodet_E.I..pdf", "Ing.Gjeolog_F.K.pdf”. Referuar bazes ligjore VKM
Vendimit nr.943, datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë
12.11.2014, të Këshillit të Ministrave ‘Për licencimin professional të individëve dhe
personave juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e projektimit në
ndërtim dhe mbikqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” Neni 43, Dispozita
Kalimtare, pika 1, keto licenca jane te PAVLEFSHME”.
II.5. Në datën 16.07.2018 operatori ekonomik ankimues “Gjeokonsult & Co” sh.p.k., ka
paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e këtij të
fundit për skualifikimin e tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.6. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të
shkresës Nr. 5244/3 Prot. datë 19.07.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Gjeokonsult & Co” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën.
II.7. Në datën 25.07.2018 operatori ekonomik ankimues “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke
argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]Së pari, e ndjejmë të nevojshme të përsërisim se shkaqet që na kanë skualifikuar nuk
janë shkaqe ligjore, por kanë frymë diskriminimi dhe trajtimi të pabarabartë, që bie ndesh
një ndër parimet kryesore të ligjit “Për prokurimin Publik”. Kriteret për të bërë
përzgjedhjen e fituesit në këtë procedurë janë bërë në bazë të, VKM 943 date 28.12.2016
për të mundësuar pjesën teknike të shërbimit të kërkuar në tender. Ky ligj është bërë në
shërbim të të dy palëve Operatorit Ekonomik dhe Autoritetit Kontraktor duke mos cënuar
asnjërën në qëllimin e kryërjes së punëve publike. Konkretisht licencat e inxhinierëve ing.E.
I. dhe ing.F. K. janë të vlefshme dhe sipas kritereve të VKM 943, ku në nenin 43 të saj
thuhet se:
1. Licencat profesionale individuale apo të shoqërive, për studim e projektim dhe
mbikëqyrje e kolaudim, të miratuara përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, do të
konsiderohen të vlefshme brenda një afati kohor 12 muaj nga hyrja në fuqi e kësaj
rregulloreje. Brenda këtij afati, subjektet duhet të bëjnë rinovimin e licencave, me formation
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e ri të kategorive, si dhe në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë
rregullore. Pas këtij afati, licencat e parinovuara do të jenë të pavlefshme. 2. Licencat
profesionale individuale apo të shoqërive, për mbikëqyrje e kolaudim, të miratuara përpara
hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, te gjitha kategoritë e të cilave nuk ndryshojnë emërtim,
sipas kësaj rregulloreje, mbeten te” vlefshme, pa iu nënshtruar përcaktimeve të pikës 1 të
këtij neni. Rezulton se ing.E. I. eshte I pajisur me licence me nr.MK.2223 per mbikqyrje e
kolaudim punimesh zbatimi kategoria NS-18 per punime topogjeodezike. Gjithashtu edhe
ing.F. K. eshte I pajisur me licence me numer MK.2147 per mbikqyrje e kolaudim punimesh
zbatimi kategoria NS-20 shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Ju bejme me
dije se sipas nenit 43 të VKM 943, LIDHJA 3 KATEGORITË NË FUSHAT E
MBIKËQYRJES DHE KOLAUDIMIT TË PUNINIEVE TË ZBATIMIT NË NDËRTIM tregon
pikerisht se: NS-18 Punime topogjeodezike.; NS-20 Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e
shpime për Ujë. keto kategori licencash nuk rezulton te kene ndryshuar emertim, ashtu sic
ka qënë dhe shpjeguam më sipër, e tille ka mbetur duke u vleresuar njëlloj nga ligjvenesi.
Pra duhet qe te arsyetojme. Edhe pse I kemi arsyetuar sipas kësaj dispozite KSHA nuk ka
ndërmarrë masa për të ndërprerë paligjshmërinë por ka vlerësuar si të drejtë vendimin e
KVO-së. Se dyti, arsyeja e refuzimit, eshte ne kundershtim me ligjin pasi ne permbajtje te saj
referon nenin 43 per efekt te afatit por nuk na provon kushtin e dyte qe interpretuam me lart
ne lidhje me ndryshimin emertimit. Duhet te ishte autoriteti kontraktor e në vijim KSHA,
pala e cila duhet te hetonte ne lidhje me ligjin dhe kordinatat e sakta te normes ligjore per
te cilen jemi skualifikuar ne lidhje me emertimin. Hetimi i tyre eshte i pjesshem dhe si i tille
i paprovuar, pasi ne menyre te njeanshme i jane referuar vetem afatit 1-vjecar duke
anashkaluar pjesen kryesore ne lidhje me emertimin.[...]”.
II.8. Në datën 06.08.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.5596/1prot., datë
03.08.2018, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në
lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.,
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen:
[…]Shoqeria GJEOKONSULT & CO shpk, ka deklaruar staf Inxhinier E. I. me profesion
Gjeodet (Topograf) dhe Inxhinier F. K. me profesion Gjeolog, konkretisht Faqe 2 dhe Faqe
2, skedari "Ing.Gjeodet_Eduard_Isufi.pdf", "Ing.Gjeolog_Ferdinand_Kurteshi.pdf”
Referuar bazes ligjore VKM Vendimit nr.943, datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave ‘Për licencimin
professional të individëve dhe personave juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e
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studimit e projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në
ndërtim” Neni 43, Dispozita Kalimtare, pika 1, keto licenca jane te PAVLEFSHME. […]”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8, pika 2.3.4 “Kapaciteti Teknik”, në dokumentat standarte të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“2.3.4. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Licencat profesionale te stafit
kryesor përgjegjës për zbatimin e kontratës ne kategorite si me poshte vijon:
- Inxhinier ndertimi drejtimi strukturist minimumi 1 (nje), me përvojë pune prej jo me pak
se 15 (pesembedhjete) vjet.
- Inxhinier Elektrik minimumi 1 (nje), me përvojë pune prej jo me pak se prej jo me pak se
15 (pesembedhjete) vjet.
- Inxhinier Gjeodet minimumi 1 (nje), me përvojë pune prej jo me pak se 15
(pesembedhjete) vjet.
- Inxhinier Mekanik minimumi 1 (nje), me përvojë pune prej jo me pak se 15
(pesembedhjete) vjet.
- Inxhinier Gjeolog minimumi 1 (nje), me përvojë pune prej jo me pak 15 (pesembedhjete)
vjet.
Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese CV, kontratat
individuale te punes (të vlefshme), Diplomat, licensat perkatese si dhe listepagesat E-Sig,
per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore ku te figurojne punonjesit e
lartpermendur”.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, 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”.
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.1.3. Në nenin 28, pika 5, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht:“5. Për të provuar
kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a)licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b)një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c)dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit;dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
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d) “Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të
paraqesë deklaratë disponueshërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të
realizojë”
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues,
KPP vëren se, në përmbushje të kritereve të vendosura nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit objekt shqyrtimi, ankimuesi, ndër të tjera, ka paraqitur kontrata pune,
CV, libreza pune, diploma universitare, si dhe licensa profesionale për mbikqyrje e
kolaudim punimesh zbatimi, për Ing. Gjeodet E.S. dhe Ing. Gjeolog F.K. Nga verfikimi i
këtij dokumentacioni, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, Ing. Gjeolog F.K. është i
licensuar për mbikqyrje e kolaudim punimesh zbatimi nëpërmjet licences MK.2147 të
lëshuar nga MPPTT, vetëm në kategorinë NS-20 “Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e
shpime për ujë”, ndërsa Ing. Gjeodet E.S. është i licensuar për mbikqyrje e kolaudim
punimesh zbatimi nëpërmjet licences MK.2223 të lëshuar nga MPPTT, vetëm në kategorinë
NS-18 “Punime topogjeodezike”.
III.1.5. Në neni 43, pikat 1 dhe 2 të VKM nr.943, datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave “Për licencimin
profesional të individëve dhe personave juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e
studimit e projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në
ndërtim”, është përcaktuar: “Neni 43 Dispozita kalimtare 1. Licencat profesionale
individuale apo të shoqërive, për studim e projektim dhe mbikëqyrje e kolaudim, të
miratuara përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, do të konsiderohen të vlefshme
brenda një afati kohor 12 muaj nga hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje. Brenda këtij afati,
subjektet duhet të bëjnë rinovimin e licencave, me formatin e ri të kategorive, si dhe në
përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë rregullore. Pas këtij afati, licencat e
parinovuara do të jenë të pavlefshme. 2. Licencat profesionale individuale apo të shoqërive,
për mbikëqyrje e kolaudim, të miratuara përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, të
gjitha kategoritë e të cilave nuk ndryshojnë emërtim, sipas kësaj rregulloreje, mbeten të
vlefshme, pa iu nënshtruar përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni”
III.1.6. Nga interpretimi dispozitës të sipërcituar, Komisioni gjykon se, në dispozitën
kalimtare (pikat 1 dhe 2 të nenit 43), Këshilli Ministrave ka përcaktuar se si do të veprohet
për rinovimin e licencave të lëshuara përpara hyrjes në fuqi të rregullores të sipërcituar si
dhe ka përcaktuar kushtet e vijimit të vlefshmërisë të këtyre licencave.
Në pikën 2 të nenit 43 të rregullores, Këshilli i Ministrave ka parashikuar një rast
përjashtimor në lidhje me detyrimin për rinovimin brenda 12 muajve të licensave
profesionale individuale apo të shoqërive, për mbikëqyrje e kolaudim, të miratuara përpara
hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje sipas pikës 1 të nenit 43, dhe ky rast është nëse të gjitha
kategoritë e licencës egzituese nuk ndryshojnë emërtim, sipas kësaj rregulloreje, pra mbeten
të vlefshme. Në rastin konkret, referuar lidhjes nr.3 të VKM nr.943, datë 28.12.2016 “Për
disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave
“Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridike që do të ushtrojnë
veprimtari në fushën e studimit e projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e kolaudimit të
punimeve të zbatimit në ndërtim”, Komisioni konstaton se emërtimet lidhur me kategoritë
NS-18 dhe NS-20, kategori të cilat janë të licensuar Ing. Gjeodet E.S. dhe Ing. Gjeolog F.K.,
nuk kanë ndryshuar, e për rrjedhojë licencat e tyre për mbikqyrje e kolaudim punimesh
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zbatimi, janë të vlefshme dhe nuk i nënshtrohen parashikimeve të pikës 1 të nenit 43 të
rregullores të sipërcituar lidhur me detyrimin për rinovimin e licencës profesionale. Në këto
kushte, KPP gjykon se licencat profesionale për mbikqyrje e kolaudim punimesh zbatimi, të
paraqitura nga operatori ekonomik ankimues lidhur me Inxhinierin Gjeodet dhe Inxhiniern
Gjeolog, janë të vlefshme e për këtë arsye nuk mund të përbëjnë shkak për skualifikim.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. qëndron.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të 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 operatorit ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF- 73901-06-07-2018, me
objekt: “Mbikqyrja e punimeve për disa objekte të planifikuara nga OST sh.a., për
vitin 2018”, me fond limit 34.637.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
02.07.2018, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më
sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
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 “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1313 protokolli
Datë 25.07.2018

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

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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