KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 615/2019
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 23.09.2019, shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr
skualifikimin e shoqërisë “Bajrami N” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr.REF-21806-05-13-2019,
me objekt: “Ndërtim i rrjetit KUZ në Bashkinë Cërrik”, me fond
limit 19.991.780 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 18.06.2019 nga
autoriteti kontraktor Bashkia Cërrik.

Ankimues:

“Bajrami N” sh.p.k
Rruga Elbasan-Xibrakë, Km 13, Labinot Fushë, Elbasan

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Cërrik.
L.2, Rr. “Gjimnaziztët 1962”, Cërrik

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.05.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-21806-05-13-2019, me
objekt: “Ndërtim i rrjetit KUZ në Bashkinë Cërrik”, me fond limit 19.991.780 lekë pa tvsh,
zhvilluar në datën 18.06.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Cërrik.
II.2. Në datën 15.07.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë:
1.
2.
3.
4.

“Shendelli” sh.p.k
“Blerimi” sh.p.k
“Bajrami N” sh.p.k.
“Franco Consrtuksion” sh.p.k

16.037.847 lekë, skualifikuar
17.500.000 lekë, skualifikuar
17.593.438 lekë, skualifikuar
18.328.423 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave me argumentat si më poshtë vijon:
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1. Certifikatat ISO ISO 9001- 2015, ISO 14001-2004 dhe OHSAS 18001-2007 jane leshuar nga
shoqeri te pa akredituara prane DPA
2. Nuk eshte paraqitur Vërtetimin 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. Per te gjitha kontratat e energjise sipas vendeve te ushtrimit te aktivitetit regjistruar ne
QKB.
3. Operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqese a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në
një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë te tre viteve te fundit nga data e hapjes se ofertave. Ose b) Punë të ngjashme deri
në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë te tre viteve te
fundit nga data e hapjes se ofertave, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet.
4. Operatori nuk ka arritur te paraqese dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion
apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë si
me poshte:
Mjetet Sasia Gjendja
Autovinc 1 copë Pronësi ose me qera:
II.3. Në datën 22.07.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton s’kualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“Ne daten 18.06.2019 Autoriteti Kontraktor Bashkia Cerrik zhvilloi proceduren e hapur te
Prokurimit me objekt:
''Ndertimi i rrrjetit KUZ ne Bashkine Cerrik" me fond limit 19 991 780 (Nentembedhjete milion
e nenteqind e nentedhjete e nje mije e shtateqind e tetedhjete) leke pa TVSH, ku operatori
ekonomik Bajrami N sh.p.k u paraqit si ofertues, duke ofertuar per kryerjen e punimeve shumen
ne vleren prej 17 593 438 leke pa TVSH.
Pas vleresimit te ofertave KVO ne date 15.07.2019 vendosi skualifikimin e ofertes te paraqitur
nga operatori ekonimik Bajrami N sh.p.k duke pretenduar si shkak per skualifikimin e shoqerise
sa me poshte:
1) Certifikatat ISO 9001-2015, ISO 14001-2004 dhe OHSAS 18001-2007 jane leshuar nga shoqeri
te pa akredituara prane DPA.
2) Nuk eshte paraqitur Vertetimin qe konfomon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te
energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne
Shqiperi, per te gjitha kontratat e energjise sipas vendeve te ushtrimit te aktivitetit regjistruar ne
QKB.
3) Operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqese a) Pune te ngjashme per nje objekt te vetem
ne nje vlere jo me te vogel se 50% e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe
qe eshte realizuar gjate te tre viteve te fundit nga data e hapjes se ofertave. Ose b) Pune te
ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate
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te tre viteve te fundit nga data e hapjes se ofertave, eshte jo me e vogel se dyfishi i vleres limit
te kontrates qe prokurohet.
4) Operatori nuk ka arritur te paraqese: Deshmi per mjetet e pajisjet teknike, qe ka ne dispozicion
apo mund ti vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates
per: Mjetet Sasia Gjendja Autovinc 1 cope ne pronesi ose me qera.
Ne lidhje me pretendimin e pare ju bejme me dije se certifikatat e leshuara nga organizmi
certfikues LMS, njihen nga DPA dhe kete mund tua tregojme me hapat e meposhtme:
a.Organizmi i Vleresimit te Konformitetit (ose OVK) i cili ka leshuar certifiaktat, eshte LMS
Certification. Kjo trupe certifikuese eshte e akredituar dhe njohur nga organizmi i akreditimit
"Emirates International Accreditation Center (EIAC)". Ju lutem mund ta verifikoni ne kete link:
https://ëëë.eiac.ae/en/accrediatedcabs/Pages/default.aspx. Ne kete faqe zyrtare mund te kerkoni
per trupen LMS dhe te gjeni certifikatat e tyre te akredimit sipas standardeve perkatese.
b. Organizmi i akreditimit "Emirates International Accreditation Center (EIAC)" eshte anetar
dhe nenshkrues i mareveshjes nderkombetare IAF MLA. Pjese e kesaj marreveshje dhe
nenshkruese eshte edhe Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit (DPA). Po ju dergojme edhe ne
kete rast link perkates ku te dyja organizmat e akreditimit jane pjese e Forumit Nderkombetar te
Akredimit - IAF. Per organizmin e huaj EIAC:https://ëëë.iaf.nu/articles/lAF MEM United Arab
Emirates/68. Ndersa per organizmin Shqiptar DPA: https://ëëë.iaf.nu/articles/IAF MEM
Albania/53
c. Ne faqen zyrtare te IAF (ëëë.iaf.nu) mund te lexojme edhe paragrafin ku specifikohet qe: Cdo
anetar i IAF dhe nenshkrues i IAF MLA eshte i detyruar te njohe ne menyre reciproke certifikatat
e konformitet te leshuara nga OVK, te cilat jane te akredituara nga secili anetar i IAF. Ne rastin
tone LMS eshte e akredituar nga EIAC dhe ne kete menyre DPA ne Shqiperi ka detyrimin te njohe
keto certifikata te leshuara dhe te akredituara nga nje organizem tjeter akreditues. Kete shpjegim
e gjeni ne link: https://ëëë.iaf.nu//articles/IAF MLA/14
d. Ne baze te kesaj njohje reciproke funksionon edhe procesi i certifikimit nga trupa certifikuese
dhe te akredituara nga organizma jo vendas. Ne te njejten menyre do njiheshin edhe certifikatat e
leshuara dhe te akredituara nga DPA (Shqiperi) ne vendet e tjera te botes ku jane pjese e IAF.
Ne lidhje me pretendimin e dyte ju bejme me dije se:
Ne Nenin 27, pika 5, germa "c" te VKM nr. 914, date 29.12.2014 "Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik", i ndryshuar, parashikohet qe: “ ... Per te provuar kapacitetet financiare
dhe ekonomike, autoriteti kontrak:tor kerkon: c) nje vertetim qe konfomon shlyerjen e te gjitha
detyrimeve te maturuara te energjise elek:trike te kontratave te energjise qe ka operatori
ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi. Mosshlyerja e detyrimeve te energjise elektrike
perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik, pervec rastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga fumizuesi, jane ne
proces ankimi ne gjykate. Furnizuesi i energjise elektrike eshte i detyruar qe ta leshoje kete
vertetim jo me vone se 5 (pese) dite nga data e depozitimit te kerkeses nga operatori ekonomik."
R.eferuar vertetimit te dorezuar ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se OSHEE Sh.a
shprehet se "nga verifikimet e kryera ne Sistemin e Faturimit, per kontratat (me kod)
ELOB020233063397, ELOA260197245567, titullar i te cilave eshte Bajrami N sh.p.k, rezulton te
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kete ne total O leke detyrime per faturat e energjise elektrike, vlere e llogaritur deri ne daten
24.05.2019, duke perfshire faturen koherente te muajit Prill 2019".
Ne rastin konkret, konstatohet se, operatori ekonomik "Bajrami N" sh.p.k. ka dorezuar vertetim
leshuar nga Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike, sipas formatit standard te vertetimit
te leshuar nga OSHEE Sh.a., ne te cilen pasqyrohet se shoqeria "Bajrami N" sh.p.k. nuk ka
detyrime te pashlyera te energjise elektrike deri me daten 24.05.2019, perfshire faturen koherente
te muajit Prill 2019. Sa me siper gjykojme se operatori ekonomik ka dorezuar ne perputhje me
kerkesat e autoritetit kontraktor dhe parashikimeve te aktit normativ ne zbatim te ligjit, vertetim
qe konfirmon shlyerjen e te gjithe detyrimeve te kontratave te energjise elektrike te ketij operatori,
leshuar nga Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a, sipas formatit standard te
miratuar nga ky i fundit. (Rasti 1 Konsumatori nuk rezulton debitor ne Sistemin e Faturimit.).
Referuar sa me siper gjykojme se ne kriterin e vecante te kualifikimit autoriteti kontraktor nuk ka
kerkuar ne asnje rast dorezimin e dokumentimin e faktit qe ka apo nuk ka kontrata energjie per
adresat sekondare. Ne rast se do te kerkohej, do te paraqitej gjate procedures se prokurimit
dokumenti provues qe per adresen ne fjale "Tirane Farke Farke e Madhe, rruga Kodra e Bukur"
shoqeria jone eshte ne proces aplikimi per pajisjen me leje ndertimi dhe nuk ka lidhur nje kontrate
per furnizimin me energji elektrike me OSHEE sh.a. Operatori ekonomik duhet te paraqese oferta
ne perputhje me kerkesat ne dokumentat e tenderit ne perputhje me nenin 46, pika 1, te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik" ku parashikohet shprehimisht se: "Operatoret
ekonomike, per te marre pjese ne procedurat e prokurimit, duhet te kualifikohen, pasi te kene
permbushur te gjitha kriteret qe autoriteti kontraktor i vlereson te nevojshme, per sa kohe qe ato
jane ne perpjestim me natyren dhe permasat e kontrates qe do te prokurohen dhe
jodiskriminuese." dhe ne nenin 55 pika 2 te ligjit nr. 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik"
te ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor vlereson dhe krahason ofertat e vlefshme,
per te percaktuar oferten fituese, ne perputhje me procedurat dhe kriteret e percaktuara ne
dokumentet e tenderit. Nuk duhet te perdoret asnje kriter, qe nuk eshte perfshire ne dokumentet e
tenderit".Ne gjykojme se institucioni i OSHEE-se menaxhon sistemin e te dhenave per pagimin e
energjise elektrike per te gjithe subjektet perdoruese te energjise elektrike per te gjithe kontratat
e lidhura midis OSHEE-se dhe subjekteve perdoruese te energjise elektrike. Per sa kohe qe
operatori ekonomik "Bajrami N" shpk e ka dorezuar vertetimin e sipercituar dhe aq me teper qe
sipas vertetimit te leshuar nga OSHEE, ky operator nuk figuron debitor, atehere rrjedhimisht
kriteri i sipercituar ne dokumentat e tenderit eshte i permbushur nga operatori ekonomik
"Bajrami N" shpk.
Ne lidhje me pretendimin e trete ju bejme me dije se:
Ne kriteret e vecanta te DST eshte kerkuar pika 2.3 Per kapacitetin teknik:
I. Pune te ngjashme:
a) Pune te ngjashme per nje objekt te vetem ne nje vlere jo me te vogel se 50% e vleres se
perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate te tre viteve te fundit nga
data e hapjes se ofertave.
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b) Pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se
bashku gjate te tre viteve te fund it nga data e hapjes se ofertave, eshte jo me e vogel se dyfishi i
vleres limit te kontrates qe prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Per plotesimin e ketij kriteri Operatori ekonomik ka paraqitur pune te ngjashme nje kontrate me
Bashkine Librazhd "Rikonstruksion Ujesjellesi Librazhd", i kolauduar me date 19.09.2019 me
vlere 125 243 009 Leke pa TVSH ne te cilen shoqeria Bajrami N ka realizuar referuar formularit
te vleresimit 49.5 % te punimeve, pra vleren prej 61 995 289 lekesh. Per kete kontrate jane
paraqitur, duke iu referuar kerkesave specifike ne DST:
a) Per kontrata te realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet te paraqese
dokumentacionin e meposhtem:......”
1.Deklaratë sipas Shtojcës 9 (është paraqitur), shoqëruar me:
2.Kontratë (është paraqitur kontrata Nr.832, datë 29.04.2015)
3.Situacionin perfundimtar; (eshte paraqitur Sit.Perf. perkates)
4.Aktin e kolaudimit; (eshte paraqitur akti perkates i dates 19.09.2016)
5.Certifikaten e marrjes ne dorezim. (eshte paraqitur akti perkates i dates 14.10.2016)
6.Fatura tatimore per cdo situacion. (jane paraqitur faturat perkatese 7 te tilla)
Pra jemi ne kushtet kur te gjitha pikat e mesiperme jane plotesuar. Natyra e punimeve per
eksperiencen e ngjashme eshte paraqitur ne perputhje te Vendimin nr.42 te Keshillit te
Ministrave date I 6.01.2008 "Per Miratimin e Rregullores per Kriteret dhe Procedurat e
Dhenies se Licencave Profesionale te Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit te Subjekteve
Juridike, qe Ushtrojne Veprimtari 10 Ndertirni", nder te tjera ne lidhjen 2 parashikohet
Kategorizimi sipas punimeve te ndertimit ne zbatim ku objekti qe prokurohet dhe eksperienca
e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomik bejne pjese ne te njejten kategori "NP7Ujesjlellesa, gazjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje". Edhe nqs do te analizojme zerat
te vecante te preventivit te objektit qe prokurohet me ate te situacionit te eksperiences se
ngjashme te paraqitur nga operatori ekonomik serish do te verejme nje perputhje te zerave
kryesore, ku perfshihen punime germime, mbushjeje, F.V. tubash, puseta, punime betoni etj.
Per sa kohe qe operatori ekonomik "Bajrami N" shpk e ka dorezuar punen e ngjashme te
sipercituar dhe aq me teper qe ploteson cdo kerkese specifike te kretereve te vendosuar nga AK
ne DST, atehere rrjedhimisht kriteri i sipercituar ne dokumentat e tenderit eshte i permbushur
nga operatori ekonomik "Bajrami N" shpk.
Ne lidhje me pretendimin e katert ju bejme me dije se:
Referuar kritereve te vecanta konkretisht 15.Deshrni per mjetet e pajisjet teknike, qe ka ne
dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, qe nevojiten per ekzekutimin
e kontrate (Shtojca 10) nder te tjera kerkohet:
Mjetet
Autovinc

Sasia
1 copë

Gjendja
Pronësi ose me qera

Sa me siper Bajrami N sh.p.k ka paraqitur ne Sistemin Elektronik te Prokurimeve Publike per
proceduren e mesiperme mjetet:
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Autovinc me targe AA 783GG (po ju ridergojme dokumentacionin e ngarkuar ne sistem) Autovinc
me targe AA946HL (po ju ridergojme dokumentacionin e ngarkuar ne sistem).
Pra Operatori ekonomik Bajrami N jo vetem e ka permbushur kriterin e sipercituar ne lidhje me
mjetet e pajisjet teknike qe ka apo mund ti vihen ne dispozicion por e ka tejkaluar sasine e mjeteve
te kerkuara duke paraqitur dy te tilla.
Referuar sa me siper ju ftojme te rishikoni vendimin tuaj dhe te shpallni oferten tone te
suksesshme.”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 2694/1 prot., datë 26.07.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 01.08.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 19.08.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1345/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 2866/1 prot., datë 09.08.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të shoqërisë “Bajrami N” sh.p.k se: “Operatori ekonomik
nuk ka arritur te paraqese a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël
se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë te tre
viteve te fundit nga data e hapjes se ofertave. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera
monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë te tre viteve te fundit nga data e hapjes
se ofertave, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 12, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1, gërma “e” të dokumentave të
tenderit të publikuara në SPE, është parashikuar shprehimisht:
-Pune te ngjashme:

a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë te tre viteve te fundit nga data
e hapjes se ofertave.
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b) Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë te tre viteve te fundit nga data e hapjes se ofertave, është jo më e vogël se dyfishi i
vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e bën oferten te kualifikueshme.
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e
dokumentat e mëposhtme:
a) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;
5. Çertifikaten e marrjes ne dorezim.
6. Fatura tatimore per cdo situacion.
b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontrate;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Akt kolaudimi objekti;
5. Çertifikaten e marrjes ne dorezim te objektit;
6. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.
Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.
Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e
bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të ofertës së paraqitur nga operatorit ekonomik ankimues
për këtë procedurë prokurimi në SPE, rezulton se në përmbushje të kërkesave të sipërcituara është
paraqitur dokumentacioni: Formular vlerësimi sipas shtojcës 9 të dokumentave të tenderit për
objektin “Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd”, me fond limit 150.292.202,4 lekë me tvsh,
lëshuar nga Bashkia Librazhd; Kontratë datë 29.04.2015, lidhur midis Bashkisë Librazhd dhe
bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Ergi” shp.k & “Bajrami N” sh.p.k me vlerë kontrate
150.292.202,4 lekë me tvsh me objekt "Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd"; Situacion
përfundimtar; Procesverbal kolaudimi; Procesverbal për marrjen në dorëzim të objektit
"Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd"; Fatura tatimore.
III.1.3. Sipas ankimuesit pretendohet se: “Për plotesimin e ketij kriteri Operatori ekonomik ka
paraqitur pune te ngjashme nje kontrate me Bashkine Librazhd "Rikonstruksion Ujesjellesi
Librazhd", i kolauduar me date 19.09.2019 me vlere 125 243 009 leke pa TVSH ne te cilen
shoqeria Bajrami N ka realizuar referuar formularit te vleresimit 49.5 % te punimeve, pra vleren
prej 61 995 289 lekesh. Per kete kontrate jane paraqitur, duke iu referuar kerkesave specifike ne
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DST:a) Per kontrata te realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet te
paraqese dokumentacionin e meposhtem:......”
1. Deklaratë sipas Shtojcës 9 (është paraqitur), shoqëruar me:
2. Kontratë (është paraqitur kontrata Nr.832, datë 29.04.2015)
3. Situacionin perfundimtar; (eshte paraqitur Sit.Perf. perkates)
4. Aktin e kolaudimit; (eshte paraqitur akti perkates i dates 19.09.2016)
5. Certifikaten e marrjes ne dorezim. (eshte paraqitur akti perkates i dates 14.10.2016)
6. Fatura tatimore per cdo situacion. (jane paraqitur faturat perkatese 7 te tilla)
Pra jemi ne kushtet kur te gjitha pikat e mesiperme jane plotesuar. Natyra e punimeve per
eksperiencen e ngjashme eshte paraqitur ne perputhje te Vendimin nr.42 te Keshillit te Ministrave
date16.01.2008"Per Miratimin e Rregullores per Kriteret dhe Procedurat e Dhenies se Licencave
Profesionale te Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit te Subjekteve Juridike, qe Ushtrojne
Veprimtari 10 Ndertimi", nder te tjera ne lidhjen 2 parashikohet Kategorizimi sipas punimeve te
ndertimit ne zbatim ku objekti qe prokurohet dhe eksperienca e ngjashme e paraqitur nga
operatori ekonomik bejne pjese ne te njejten kategori "NP7- Ujesjlellesa, gazjellesa, vajsjellesa,
vepra kullimi e vaditje". Edhe nqs do te analizojme zerat te vecante te preventivit te objektit
qe prokurohet me ate te situacionit te eksperiences se ngjashme te paraqitur nga operatori
ekonomik serish do te verejme nje perputhje te zerave kryesore, ku perfshihen punime germime,
mbushjeje, F.V. tubash, puseta, punime betoni etj.
Per sa kohe qe operatori ekonomik "Bajrami N" shpk e ka dorezuar punen e ngjashme te
sipercituar dhe aq me teper qe ploteson cdo kerkese specifike te kretereve te vendosuar nga AK
ne DST, atehere rrjedhimisht kriteri i sipercituar ne dokumentat e tenderit eshte i permbushur
nga operatori ekonomik "Bajrami N" shpk.”
III.1.4. Në nenin 46, pika 1/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: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.1.5. Në nenin 26, pika 6, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “6. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti
kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50%
e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
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c) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që
parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si
dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura
tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar
përmbushjen e suksesshme të punëve.”.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor 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 këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme
me punimet objekt prokurimi, në përputhje me kërkesat e parashikuara në dokumentat e tenderit
si dhe rregullat e prokurimit publik.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të shoqërisë “Bajrami N” sh.p.k, të dorëzuar në Sistemin
e Prokurimeve Elektronike, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në plotësim të kërkesës
së autoritetit kontraktor për eksperienca të mëparshme të ngjashme me objektin e procedurës së
prokurimit objekt ankimi, operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar në SPE, Formular vlerësimi
sipas shtojcës 9 të dokumentave të tenderit për objektin “Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti
Librazhd ”, me fond limit 150.292.202,4 lekë me tvsh, lëshuar nga Bashkia Librazhd; Kontratë
datë 29.04.2015, lidhur midis Bashkisë Librazhd dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Ergi”
shp.k &m“Bajrami N” sh.p.k me vlerë kontrate 150.292.202,4 lekë me tvsh me objekt
"Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd"; Situacion përfundimtar; Procesverbal kolaudimi;
Procesverbal për marrjen në dorëzim te objektit "Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd";
Fatura tatimore.
Nga verifikimi i kryer, KPP konstaton se Formulari vlerësimit i paraqitur në ofertë nga ankimuesi,
sipas shtojcës 9 të dokumentave të tenderit për objektin “Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti
Librazhd”, me fond limit 150.292.202,4 lekë me tvsh, lëshuar nga Bashkia Librazhd në emër të
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Bajrami N” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k, jep informacion për
datën e fillimit të kontratës dhe datën e mbarimit të kontratës, sic parashikohet në Dokumentat
Standarde të Tenderit të Procedurës së Hapur Punë, e detyrueshme për tu paraqitur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në këto procedura. Referuar formularit të mësipërm, data e mbarimit të
kontratës është data 03.06.2016. Në kriteret e veçanta të kualifikimit të hartuar nga autoriteti
kontraktor, si edhe vetë parashikimeve të aktit nënligjor të zbatim të ligjit, KPP gjykon se
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operatorët ekonomikë, për të vërtetuar eksperiencën e mëparshme në kontratat për punë publike
duhet të dorëzojnë kontrata të përfunduara, pra me anë të dokumentacionit duhet të dëshmojnë se
kanë realizuar me sukses punime të përfunduara brenda 3 viteve të fundit.
Në respekt të nenit 26 pika 6 të aktit nënligjor në zbatim të ligjit në të cilën parashikohet se “Për
të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:a)punë të ngjashme për një objekt
të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit”, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në
kontratën e lidhur në datën 29.04.2015, midis Bashkisë Librazhd dhe bashkimit të përkohshëm të
shoqërive “Ergi” shp.k & “Bajrami N” sh.p.k, me vlerë kontratë 150.292.202,4 lekë me tvsh me
objekt "Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd", punimet kanë përfunduar më datë
03.06.2016, pra në një datë më të hershme se kërkesa e autoritetit kontraktor për punë të ngjashme
[…] që është realizuar gjatë të tre viteve te fundit nga data e hapjes së ofertave, pasi procedura e
prokurimit objekt akimi është zhvilluar në datën 18.06.2019. Në këto kushte kontrata e mësipërme
ka përfunduar përpara afatit tre vjecar të aktivitetit të shoqërisë nga data e zhvillimit të procedurës.
III.1.8. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Operatorët
ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë dhe përvojën
e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, si edhe janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të
bëhet në përputhje me këtë dokumentacion, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të
vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme,
si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Në këto kushte,
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k, në procedurën e
prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Bajrami N” sh.p.k, për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron pasi operatori ekonomik
ankimues nuk përmbush kriteret e kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të
K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk
ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në
shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr.REF-21806-05-13-2019, me
objekt: “Ndërtim i rrjetit KUZ në Bashkinë Cërrik”, me fond limit 19.991.780 lekë pa
tvsh, zhvilluar në datën 18.06.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Cërrik.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1345 Protokolli
Datë 01.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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