KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 661/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave
lidhur me skualifikimin e operatorit ekonomik “Cara” shpk nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF29405-07-04-2019, me objekt: “Rikonstruksion i Arkivit
Shtetëror Vendor Durrës”, me fond limit 9,791,666 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 17.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave.

Ankimues:

“Cara” shpk
Adresa: Rruga “Asim Vokshi”, Nd. 14, H. 6, Ap. 15, Kodi Postar
1016, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.
Adresa: Rruga “Jordan Misja”, Nr. 8303, Tiranë.

Subjekte të Interesuara:

“Shëndelli” shpk
Adresa: Rruga “Andon Profka”, Lagjja “Kastrioti”, 2 Kullat Fier.
“Jogi” shpk
Adresa: Lagjia “11 Janari”, Fier.
“Colombo” shpk
Adresa: Rruga “Vangjel Rrushku”, Lagjia “Kryengritja e Fierit”,
Godina nr.67, Fier.
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“Bean” shpk
Adresa: Lagjja “Qender”, Prane Shkolles 8 vjeçare, Levan, Fier.
“Leon Konstruksion” shpk
Adresa: Rruga “Tish Dahia”, Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9,
Kati 8, Tiranë.
“Liqeni VII” sh.a
Adresa: Lagjia 14, Shkozet, Durrës.
“AD-STAR” shpk
Adresa: Lagjja e Re, Përmet, Gjirokastër.
Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin
e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij 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 operator 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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
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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 05.07.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-29405-07-04-2019, me objekt:
“Rikonstruksion i Arkivit Shtetëror Vendor Durrës”, me fond limit 9,791,666 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 17.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.
II.2. Në datën 17.07.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 30.07.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Elda-VL” shpk
2. “2 N” shpk
3. “Cara” shpk
4. “Meni” shpk
5. “Nika” shpk
6. “ED Konstruksion & OB Konstruksion” shpk
7. “Shendelli” shpk
8. “Jogi”
9. “Colombo” shpk
10. “Bean” shpk
11. “Leon Konstruksion” shpk
12. “K-AAV” shpk
13. “Sardo” shpk
14. “Liqeni VII” sh.a
15. “AD-STAR” shpk

Pa dokumentacion
6,032,669
lekë
6,152,872
lekë
6,187,369
lekë
6,535,689
lekë
7,178,767
lekë
7,280,359
lekë
7,295,203
lekë
7,305,985
lekë
7,343,937
lekë
7,372,291.70 lekë
7,470,945
lekë
7,493,110
lekë
7,828,017.12 lekë
9,428,905.48 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 30.07.2019, operatori ekonomik “Cara” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me arsyen se:
-

1. Të skualifikojë operatorin ekonomik “CARA” shpk, për arsyet më poshtme: -Në
Dokumentat e Tenderit, konkretisht “Për Kapacitetin teknik”, pika 2.3.4 ku kërkohet 1
(një) inxhinier elektrik, operatori ekonomik “CARA” Sh.p.k referuar dokumentacionit
të paraqitur në Sistemin e Prokurimeve Elektronike nuk plotëson kriterin e mësipërm.
Operatori ka ngarkuara 1 (një) inxhinier mjedisi, dega energjetik, si të barazvlefshëm
me inxhinierin elektrik. KVO gjykon se inxhinieri mjedisit, dega energjetik nuk i përket
të njëjtit specialitet (profil) të kërkuar sipas pikës 2.3.4, sipas kritereve të kërkuara në
DST.
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Për sa më sipër, në zbatim të akteve nënligjore të përcaktuara në VKM, komisioni i
vlerësimit të ofertave kualifikon një operator ekonomik vetëm pasi ka plotësuar të gjitha
dokumentat e kërkuara nga autoriteti Kontraktor. Nga dokumentacioni i paraqitur në
SPE, komisioni vendosi të mospranojë ofertën e paraqitur nga “CARA”, pasi nuk ka
plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara në DST..
II.4.1. Në datën 06.08.2019, operatori ekonomik “Cara” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij nga kjo
procedurë prokurimi në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Ne mesazhin elektronik te ardhur me date 30.07.2019 ora 11:35 ne faqen e portalit unik te
APP-se nga Autoriteti Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave Tirane per objektin:
“Rikonstruksion i ASHV-se Durres”, me fond limit: 9,791,666 (nente milion e shtateqind e
nentedhjete e nje mije gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa TVSH, te zhvilluar me date
17.07.2019 ora 10:30.
Shoqeria “CARA” sh.p.k referuar menyres te mos kualifikimit me vleresimin e KVO-se te AKes nuk jemi dalrort per arsye ku thuhet se:
Operatori ka ngarkuar 1(nje) inxhinier mjedisi, dega energjitike si te barazvlefshem me
inxhinierin elektrik......
Kjo nuk qendron sepse Shoqeria “Cara” sh.p.k i referohet kerkesave per kualifikim te
kerkuara ne DST e konkretisht:
Kerkohet:
2.3.2. Operatori ekonomik duhet te paraqese License profesionale e vlefshme, ku te perfshihen
kategorite e meposhtme (sipas modelit te leshuar nga institucioni pergjegjes per dhenien e
licensave profesionale sipas legjislacionit ne fuqi).
2.3.4. Operatoret ekonomik ofertues duhet te kene te punesuar staf teknik, per kryerjen e te
gjitha punimeve, punonjesit me profesione si me poshte:
- 1 (Nje) inxhinier ndertimi
- 1 (Nje) inxhinier hidroteknik
- 1 (Nje) inxhinier elektrik
-1 (Nje) person te certifikuar per sistemin e sigurise dhe shendetit ne pune.
Secili prej pjestareve te stafit teknik te mesiperme duhet te vertetuar me kontrate pune te
vlefshme, diplome, libreze pune si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqerise per te pakten 6
(gjashte) muajt e fundit.
Argumentim i referuar DST 2.3.2 dhe 2.3.4 :
-

Mos kualifikimi nuk qendron sepse ne Licence NZ. 2175/19 date 05.05.2016 te
Shoqerise “CARA” leshuar nga Ministria e Transportit dhe lnfrastruktures dhene nga
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-

-

-

-

Komisioni i Posacem i Dhenies se Licensave Profesionale per Shoqerite qe Ushtrojne
Veprimtari Ndertuese Zbatimi, disponojme te gjithe kategorizimin e punimeve te
zbatimit ne ndertim dhe nivelet per cdo kategori punimesh zbatimi ne • Punime te
Pergjithshme Ndertimi (NP) dhe ne • Punime Speciale Ndertimi (NS). Shiko ne
sistemin elektronik te tenderimit.
Mos kualifikimi nuk qendron sepse ne licencen e shoqerise ne disponojme lnxhinier
Ndertimi qe eshte ne te gjitha listepagesat per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore te paraqitura nga ana jone. Shiko ne sistemin elektronik te tenderimit.
Mos kualifikimi nuk qendron sepse ne licencen e shoqerise ne disponojme lnxhinier
Hidroteknik qe eshte ne te gjitha listepagesat per kontributet e sigurimeve shoqerore
dhe shendetesore te paraqitura nga ana jone. Shiko ne sistemin elektronik te tenderimit.
Mos kualifikimi nuk qendron sepse ne licencen e shoqerise ne disponojme lnxhinier
Radioelektronik Hysen Hoxha i cili eshte licensuar per punime elektrike dhe i paisur
me License EZ.0805 date 08.06.2006 dhene nga Komisioni i Dhenies se Licensave
Profesionale te Ministrise se Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit ne
Zbatim dhe ne Projektim. Bazuar ne Diplomen nr.3344 te z. Hysen Hoxha ne Fakultetin
e lnxhinierise te Universitetit te Tirane me 15.05.1977, shoqeria “Cara” eshte
licensuar me kategorine NP-10 A, NP-11 B dhe ne NS-13 A e NS-14 B. Eshte drejtues
teknik ne licencen e shoqerise nga viti 2006 e ne vazhdim dhe i deklaruar ne te gjitha
listepagesat per kontributete sigurimeve shoqerore dhe shendetesore te paraqitura nga
ana jone. Shiko ne sistemin elektronik te tenderimit.
Kemi deklaruar listen e stafit dhe te personelit sipas profesioneve qe ka seicili ne
licencen e shoqerise “CARA” sh.p.k. Shiko ne sistemin elektronik te tenderimit.
Plotesojme njeqind perqind kerkesat sipas DST-se te tenderimit. Shiko te gjithe
dokumentacionin e hedhur ne sistemin elektronik te tenderimit.

Bazuar ne fakte dhe argumente e dokumentat qe disponojme e qe kemi paraqitur ne tender
kerkojme nga ana e KVO-se te AK-es qe te behet kualifikimi i shoqerise tone per me tej. Jemi
ne pritje te pergjigjes nga ana juaj.
II.4.2. Me shkresën Nr. 7294/28 prot, datë 08.08.2019 autoritetit kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur refuzimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues “Cara” shpk, nga autoriteti kontraktor.
II.4.3. Në datën 16.08.2019 operatori ekonomik ankimues “Cara” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 7294/32 prot., datë 27.08.2019, protokolluar me tonën me numër
1412/2 prot., datë 28.08.2019, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Cara” sh.p.k. për skualifikimin
e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, me arsyen se “Në Dokumentat e
Tenderit, konkretisht “Për Kapacitetin teknik”, pika 2.3.4 ku kërkohet 1 (një) inxhinier
elektrik, operatori ekonomik “Cara” sh.p.k referuar dokumentacionit të paraqitur në Sistemin
e Prokurimeve Elektronike nuk plotëson kriterin e mësipërm. Operatori ka ngarkuara 1 (një)
inxhinier mjedisi, dega energjetik, si të barazvlefshëm me inxhinierin elektrik. KVO gjykon se
inxhinieri mjedisit, dega energjetik nuk i përket të njëjtit specialitet (profil) të kërkuar sipas
pikës 2.3.4, sipas kritereve të kërkuara në DST.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 11/2, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.4 “Kapaciteti teknik”,
të dokumentave të tenderit, të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
kërkuar si më poshtë vijon:
Operatorët ekonomik ofertues duhet të kenë të punësuar staf teknik, për kryerjen e të gjitha
punimeve, punonjësit me profesione si më poshtë:
- 1 (Një) inxhinier ndërtimi
- 1 (Një) inxhinier hidroteknik
- 1 (Një) inxhinier elektrik
- 1 (Një) person të çertifikuar për sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Secili prej pjestarëve të stafit teknik të mësipërme duhet të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme,
diplomë, librezë pune si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e
fundit.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
ankimues ”Cara” sha në përmbushje të kriterit sa më sipër lidhur me Inxhinierin Elektrik ka
dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Deklaratë më anë të së cilës deklarohen 13 punonjës ndërmjet të tjerave H. H si Ing.
Radioelektronik (Elektrik), me përmbajtje si vijon: cakohen drejtues teknik të zbatimit
të punimeve të objektit për të cilin konkurojmë dhe do jenë të pranishëm gjatë gjithë
kohës në objekt duke ndjekur punimet sipas profesionit.
Deklaratë me titull Përvoja dhe Kualifikimi i Personelit ku ndër të tjera deklarohet:
Drejtues Teknik Ing. Elektronik Elektronik (Elektrik) H. H.
Licencë e shoqërisë NZ.2175/19 në të cilën deklarohet në cilësinë e Drejtuesit Teknik të
shoqërisë ndër të tjera Z. H. H.
Licencë EZ.0805 në Zbatim dhe projektim e Z. H. H me titull Ing. Radioelektronik për
kategorinë e punimeve si më poshtë:
o Kat.5c Punime më sistemin elektrik dhe të sinjalizimit.
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o Kat 13e Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të TU linja për telefoni, radiotelefoni, radiofoni, televizive citofoni-mirëmbajtja e tyre.
o Kat 14d Ndricim dhe sinjalizim urban.
-

-

-

-

-

Në projektim për kategorinë e punimeve:
o 4c Linja telefonike radiotelefoni-citofoni-sistemalarmi-televiziv etj për objekte
civile industriale turistike.
o d Sisteme komplekse të telekomunikacionit.
Diplomë Nr.3344 e H. H lëshuar nga Fakulteti i Inxhinierisë i Univeristetit të Tiranës
në degën e Radioelektronikës i jepet titulli Inxhinier Radioelektronik.
Kontratë Pune Nr. 870 Rep, Nr. 363/1 Kol, datë 22.03.2018 e lidhur ndërmjet shoqërisë
“Cara”shpk në cilësinë e punëdhënësit dhe H. H në cilësinë e punëmarrësit në
pozicionin e Drejtuesit Teknik Ing.Elektrik.
Listpagesat e sigurimeve shëndetësore e shoqërore për periudhën Dhjetor 2018 - Maj
2019 ku rezulton se punonjësi H. H është i deklaruar me kodin 2151.01 që në bazë të
VKM nr. 514 datë 20.09.2017 ”Për Miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve
(LKP), Të Rishikuar i përket pozicionit Inxhinier Elektrik.
CV.
Librezë Pune.
Kontratë Pune e lidhur më datë 16.10.2017 ndërmjet shoqërisë “Cara”shpk në cilësinë
e punëdhënësit dhe U. T në cilësinë e punëmarrësit në pozicionin Ing.Elektrik.
Diplomë e punonjësit U. T lëshuar nga Universiteti Ismail Qemali me titull Ing
Elektrik.
Dëshmi Kualifikimi e sigurimit teknik për Ing Elektrik U.T.
Listpagesat e sigurimeve shëndetësore e shoqërore për periudhën Dhjetor 2018 - Maj
2019 ku rezulton se punonjësi U. T është i deklaruar me kodin 7411.02 që në bazë të
VKM nr. 514 datë 20.09.2017 ”Për Miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve
(LKP), Të Rishikuar i përket pozicionit Elektricist i specializuar për tokëzim në
ndërtesa.
Librezë Punë.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të
zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës;”
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”.
III.1.4. Në nenin 26 pika 8 “Kontrata për Punë Publikë” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet si më poshtë: Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomiktë 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.1.5. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik KPP sqaron se, vendosja e
kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të
saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me
këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.6. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi rezulton se është kërkuar nga ana e autoritetit kontrakror që operatorët
ekonomikë pjesmarrës të kenë te punesuar në stafin tekinik ndër të tjera edhe 1 (një) inxhinier
elektrik. Është përcaktuar gjithashtu se për këtë punonjes duhet te paraqitet kontratë pune e
vlefshme, diplomë, librezë pune si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6
(gjashtë) muajt e fundit.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues “Cara” shpk
disponon në stafin e tij Inxhinier Elektrik në përputhje me kriterin e kualifikimit të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se operatori ekonomik “Cara” shpk ka ngarkuar
1 (një) inxhinier mjedisit dega energjitik, si të barazvlefshëm me inxhinierin elektrik nuk
qëndron pasi nga shoqëria “Cara” shpk referuar deklaratës së bërë nga operatori ekonomik mbi
disponueshmërinë e stafit teknik, listpagesave të sigurimeve shëndetësore e shoqërore për
periudhën e kërkuar ku rezulton se punonjësit janë të deklaruar me kodin përkatës sipas VKM
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nr. 514 datë 20.09.2017 ”Për Miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP), Të
Rishikuar. K.P.P konstaton se, operatori ekonomik ankimues “Cara” shpk disponon në stafin e
tij teknik një punonjës me profesion inxhinier elektrik z. H. H, i cili është i diplomuar në
Fakultetin e Inxinierisë së UT me titull Inxhiner Radioelektronik i cili njëkohësisht rezulton
edhe drejtues teknik i shoqërisë dhe zotëron Licencë në zbatim dhe projektim më kategori
punimesh ndërmjetë të tjerave .5c Punime më sistemin elektrik dhe të sinjalizimit, dhe Kat 13e
Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të TU linja për telefoni, - radiotelefoni, radiofoni,
televizive citofoni-mirëmbajtja e tyre. Ndërkohë shoqëria ”Cara” shpk në Licencën e saj është
licensuar nga organet kompetente për kategorinë e punimeve speciale të ndërtimit NS-14 të
kërkuar si kategori licencë në kriteret e vecanta të kualifikimit të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi. Akoma më tej referuar listpagesave të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore të shoqërisë ”Cara” shpk rezulton se punonjësi H. H është deklaruar me kodin
2151.01 që në bazë të VKM nr.514 datë 20.09.2017 ”Për Miratimin e Listës Kombëtare të
Profesioneve (LKP), Të Rishikuar i përket pozicionit Inxhinier Elektrik.
Në kreun IV ”Drejtuesi teknik i shoqërisë dhe papajtueshmëria me këtë detyrë”, pika 1 gërma
”b”, të VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e
dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike
që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, parashikohet se: ”Licenca profesionale e shoqërisë
kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve
teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimit të komisionit për
dokumentacionin e paraqitur.” Ndërsa në kreun V ”Mënyra e Klasifikimit të Shoqërive”
parashikohet se: ”1. Klasifikimi i shoqërive: a) Shoqëria vendoset paraprakisht në nivelin
(klasën) e pasqyruar në lidhjen nr.4, ku përfshihet vlera e punimeve të kryera gjatë 4 viteve të
fundit për kategorinë që klasifikohet. Shoqëria qëndron në të njëjtin nivel klasifikimi apo zbret
në një më të ulët në varësi të pikëve që përfiton nga përvoja e drejtuesit teknik të shoqërisë për
kategorinë që klasifikohet dhe pikët nga kapaciteti financiar nëpërmjet bilanceve, të llogaritura
si në vijim. I. Llogaritja e pikëve për përvojën e drejtuesit teknik, (vlerësimi maksimal 20 pikë)
për çdo kategori kryhet nga komisioni mbështetur në:- Vitet e punës mbas diplomimit në degën
universitare me 1 pikë për çdo 5 vjet përvojë (nga viti i diplomimit deri në atë të aplikimit) dhe
jo më shumë se 5 pikë gjithsej.- Punët e kryera në zbatim të objekteve ndërtimore, të cilat
vlerësohen nga komisioni (jo më shumë se 15 pikë).Kur e njëjta shoqëri ka më shumë se 1
drejtues teknik për të njëjtin kategori punimesh për efekt të kategorizimit vlen pikësimi i
drejtuesit teknik me pikësimin më të madh :Shembull: Kur drejtuesi teknik me eksperiencën më
të madhe për atë kategori ka 14 vjet që është diplomuar, ai merr 2.8 pikë dhe i shtohen pikët
(nga 1 deri 15) që komisioni vlerëson për eksperiencën e tij, bazuar në punët që ka kryer.II.
Llogaritja e pikëve për kapacitetin financiar kryhet bazuar në bilancet "pozitive" (kur shoqëria
ka rezultuar me fitim). Pikët llogariten si mesatare e pikëve për 4 vitet e fundit, ku për secilin
vit "pozitiv" përfitohen 20 pikë (vlerësimi maksimal 20 pikë).” Në lidhjen Nr. 5 të VKM Nr.42,
datë 16.1.2008 “Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave
profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë
veprimtari ndërtimi”, në të cilën parashikohet arsimimi përkatës (kualifikimi) i stafit teknik të
shoqërive në përputhje me kategorinë e licencës, rezulton se për pikat e kategorisë NS-14
kërkohet dorëzimi i kontratës së punëve me inxhinier të diplomuar me titull diplome ”Inxhinier
Elektrik”.
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III.1.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. për plotësimin e kriterit e
kualifikimit, operatori ekonomik ankimues ”Cara” shpk ka dorëzuar kontratën e punës,
diplomë, licenë të H. H të punësuar pranë shoqërisë në pozicionin e Drejtuesit Teknik si
inxhinier elektrik i cili figuron edhe si Drejtues Teknik në licencën përkatëse të operatorit
ekonomik ankimeus, librezë pune. KPP konstaton se operatori ekonomik në përputhje me
kriterin e vecantë të kualifikimit ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar nga autoriteti
kontraktor mbi vërtetimin e disponueshmërisë së 1 (një) inxhinieri elektrik si pjesë të stafit
teknik. Referuar dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Cara” shpk KPP
gjykon se ky i fundit ka dëshmuar se disponon Inxhinier elektrik si pjesë të stafit të tij teknik.
Në këtë aspekt KPP gjykon se kriteri mbi disponimin e Ing. Elektrik plotësohet nga operatori
ekonomik “Cara” shpk.
III.1.9. Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon dhe vlerëson se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Cara” shpk në këtë procedurë
prokurimi është në përputhje me kriterin e kualifkimit pasi për përmbushjen e tij ka paraqitur
dokumentacionin e kërkuar për 1 (një) punonjës inxhiner elektrik sipas përcaktimeve të
parashikuara në kriterin e vendosur nga ana e autoritetit kontraktor në dokumentat e procedurës
së prokurimit objekt ankimi.
III.1.10. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për
kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatori ekonomik “Cara” sh.p.k. plotëson kriterin e kualifkimit të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues ”Cara” shpk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik
nr.596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Cara” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-29405-07-04-2019, me objekt:
“Rikonstruksion i Arkivit Shtetëror Vendor Durrës”, me fond limit 9,791,666 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 17.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Cara” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
kualifikuar këtë ofertues.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Cara” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1412 Protokolli, Datë 16.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
NënKryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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