REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 639/2019
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 07.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Viante Konstruksion”
shpk në proceduren e prokurimit “Procedurë e Hapur”,
me nr.REF-29502-07-05-2019, me objekt “Shërbimi për
mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile për
katër vite”, me fond limit 85.243.703 leke pa tvsh,
zhvilluar në datën 06.08.2019 nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti Portual Durrës.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Al-Asfalt” shpk nga
procedura e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Viante Konstruksion” shpk
Lagjia Sporti Gramsh
“Al-Asfalt” shpk
Xhafzotaj, Durrës kryqëzimi 4 rrugët Shijak, Durrës

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Portual Durrës
Lagjja nr. 1, Rruga Tregtare, Durrës
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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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe
më pas kanë 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.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesave.
II

2

Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 05.07.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-29502-07-05-2019, me objekt “Shërbimi për
mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile për katër vite”, me fond limit
85.243.703 leke pa tvsh, zhvilluar në datën 06.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Autoriteti
Portual Durrës.
II.2. Në datën 06.08.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 13.08.2019 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:
-

Elda Vl
Varaku E
Al-Asfalt
Viante Konstruksion
Everest

pa ofertw
54,492,672
66,732,552
75,992,956.8
84,277,454

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 13.08.2019 operatori ekonomik “Viante Konstruksion” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator ekonomik, KVO ka evidentuar
mangësi të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit si
më poshtë vijon: 1. Fusha e çertifikimit ISO nuk përkon me kategorinë e shërbimit
“mirëmbajtje”, i cili është objekt i kësaj proçedure prokurimi, sipas përcaktimeve të
parashikuara në Kriteret e Veçanta të DST, Kapaciteti Teknik pika 12, 13, 14, 15, 16.
2. Referuar Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3.3.1
kërkohet që operatori ekonomik të ketë realizuar shërbime të mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit, në
njëvlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit. Nga dokumentacioni i
paraqitur nga ky operator ekonomik rezulton se kontratat e lidhura me autoritetet
kontraktore, janë kryesisht punë ndërtimi, rikualifikimi dhe rikonstruksioni. Ka vetëm
një kontratë mirëmbajtje rrugësh me ARRSH-në, në vlerën 23 milion lekë vlerë e cila
është më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit).
3. Në lidhje me 2 automjetet, të llojit “autobetoniere” me targë AA 826 AI dhe AA
897 AI të marra me kontratë qiraje nga shoqëria “Xhulio” shpk, me numër 319 Rep.,
169/1 Kol datë 25.01.2019, janë të shoqëruara me çertifikatën e kontrollit teknik
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(SGS), por këto certifikata nuk janë të vlefshme, në kundërshtim me Kriteret e
Veçanta të DST, Kapaciteti Teknik pika 10, II. Gjithashtu mjetet e mësipërme janë të
pa shoqëruara edhe me certifikatën e pronësisë në kundërshtim me Kriteret e Veçanta
të DST, Kapaciteti Teknik pika 10, I. Ndersa 2 autobetonieret e tjera te parashikuara
ne kontraten e qirasë me shoqërinë“Sina 98” shpk me nr. 3248 rep nr. 956 kol, date
10.11.2017, rezulton se afati I qirasë për këto automjete është 5 vjet nga nënëshkrimi
kontratës (pra deri me 10.11.2022), ndërsa procedura e prokurimit me objekt
“Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile për katër vite”
është 4 vjet nga data e lidhjes së kontratës, minimalisht deri në vitin 2023.
4. Në lidhje me mjetin e kerkuar “Ekskavator me kovë” nga verifikimi I
dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik rezulton se: Për ekskavatorin
me zinxhir I përmendur në kontraten e qirase me shoqërinë “Sina 98” shpk me nr.
3248/956, dt. 10.11.2017 afati I qirasë për këto automjete është 5 vjet nga
nënëshkrimi kontratës (pra deri me 10.11.2022), ndërsa procedura e prokurimit me
objekt “Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile për katër
vite” është 4 vjet nga data e lidhjes së kontratës, minimalisht deri në vitin 2023.
Eskavatori tjeter I marre ne kontraten e qerase me firmen “Paluca-Sa” shpk nr.
1242/760 dt.05.04.2019 me afat 5 vjecar , ka ne mungese dokumentacionin e
pronesise si: C.Pronesie + L. Qarkullimi+Sigurac+SGS+Taksa+Foto te dukshme te
targes. Operatori ka dorezuar vetem deklaraten doganore. Gjithashtu eskavatoret e
tjere te permendur ne kontraen e qerase me shoqerine “ Kurti 07” shpk, me nr.
688rep nr. 395/1 kol, dt. 22.02.2019, dhe nr. 1328/942, dt.28.05.2018 me afat 5 vjecar
kane mungese dokumentacioni te pronesise kane vetem deklareten doganore por
mungojne: C. Pronesie + L. Qarkullimi+Sigurac+SGS+Taksa+Foto te dukshme te
targes se tyre Edhe mini-eskavatori I permendur ne kontraten e qerase me nr.
3058/2063/1, dt. 09.11.2018, me afat qeraje 5 vjecar, ka mungese dokumentacioni te
pronesise, pasi ka vetem deklaraten doganore por mungojne: C. Pronesie + L.
Qarkullimi +Sigurac+SGS+Taksa+Foto te dukshme te targes se tyre Eskavatoret e
permendur ne kontraten e qerase me shoqerine “Beladi” me nr. 121/74/2 kol, dt.
15.01.2019 me afat 5 vjecar 15.01.2024, kane mungese dokumentacioni te pronesise
kane vetem deklareten doganore por mungojne: C. Pronesie + L.
Qarkullimi+Sigurac+SGS+Taksa+Foto te dukshme te targes se tyre. Për sa më sipër
mjetet e lartpermendura nuk plotësojnë kërkesat e parashikuara në Kriteret e Veçanta
të DST, Kapaciteti Teknik pika 10.
II.5. Në datën 19.08.2019 operatori ekonomik “Viante Konstruksion” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të
përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit ju bëjmë me dije se ISOT lidhen dhe kanë
certifikuar gjithë veprimtarinë që disponon shoqëria në bazë të QKR (fusha e
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veprimit) se vetë , pra janë faktor i QKR se shoqërisë ku shoqëria jonë i përfshin
rigorozisht gjithë fushat e objektit në fjalë.
ISOT nuk janë organ që përcaktojë objektin e veprimtarisë së shoqërisë por janë
standart që certifikojnë kompaninë për gjithë punimet që bën në bazë të QKR fusha e
veprimit të vetë.
-

Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit i cili nuk qëndron ju bëjmë me dije se në DT
nuk janë kërkuar punë të njëjta identike por punë të ngjashme sipas LPP dhe shoqëria
jonë ka hedhur të gjitha llojet e punimeve të ngjashme të fushave të ndëetimit që
përmban ky objekt.
Sa më sipër punimet e mirëmbajtjes po ti zbërthejmë përbëhen nga punime ndërtimore
(gërmimi, betoni, hekuri, suvatime, lyerje, asfaltim) pra është e njëjta strukturë
preventivi me volume ndërtimore dhe sbën kuptim që punimet ndërtimore mos të
quhen të ngjashme për një objekt që në vetvete është objekt ndërtimor.
Lidhur me punimet në rrugë ju sqarojmë se objekti nuk përbëhet nga vlera totale e tij
rreth 86 mil vetëm me punime për rrugë prandaj ska sesi punimet e ngjashme të
rrugëve të bazohen në 40% të vlerës totale por për % që zënë ato në preventiv. Se do
ti binte që për secilin lloj punimi të kërkohej një punë e ngjashme në vlerën totale të
objektit dhe vlera e objektit fondi limit do të rezultonte 200 mil dhe jo 86 mil që është
përcaktuar në DST.

-

Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit ju bëjmë me dije se në bazë të ligjit ato kanë
klauzolë që në rast se mbaron afati me marrëveshje në heshtje pa nënshkrim vazhdon
edhe më tej afati i kontratës. Në bazë të ligjit kontratat e qerasë janë me afat
maksimal 5 vjecar me të drejtë vazhdimi.

-

Lidhur me arsyen e katërt të skualifikimit ju bëjmë me dije se shoqëria jonë nuk ka
paraqitur 1 eskavator me kovë sic e keni kërkuar ju në DT por mbi 6 copë të rregullt
(edhe me dokumentacion). Vec sa më sipër argumentimi juaj është i pabazë dhe
diskriminues pasi për djeninë tuaj eskavatorët janë mjete për punimet e dherave dhe
nuk është detyrim ligjor ti nxirren targa dhe dokumenta shtesë pasi ato nuk
qarkullojnë në rrugë por vetëm brenda kantierit të shoqëruara me sinjalistikë dhe
bariera përkatëse. Edhe në rastet kur eskavatorët me goma punojnë në rrugë janë të
shoqëruar me sinjalistikë dhe njerëz me flamur.

Gjithashtu ju bëjmë me dije se mjetet tip eskavatorë me zinxhir (nga të cilët ne kemi
deklaruar dhe vendosur në dispozicion me shumicë për këtë objekt ) nuk pajisen me
leje qarkullimi , siguracion, taksa sic ju pretendoni pasi janë mjete pa goma dhe nuk
dalin në rrigë për këtë referojuni në mënyrë korrekte legjislacionit. Shoqëria jonë ka
depozituar gjithë dokumentat faktues të pronësisë së tyre (faktohet m efletë cdoganim
në këtë rast dhe/ose fatura tatimore), bashkëngjitur kontratave të qerasë. E gjejmë
tendencioz këtë kriter skualifikimi të vendosur nga KVO pasi bie ndesh me
lehjislacionin dhe nuk bën kurfarë sensi dhe është vendosur si një kriter i nxituar
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skualifikimi. Gjithashtu sa më sipër përsëri ju sjellim në vëmëndje se lidhur me
kontratat e qerasë ato kanë klauzolë në bazë të ligjit që në rast se mbaron afati me
marrëveshje pa nënshkrim vazhdon më tej rinovimi.
Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë.
II.6. Në datën 27.08.2019 me shkresën nr.2790/1 prot autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranim e ankesës.
II.7. Në datën 29.08.2019, pala ankimuese “Viante Konstruksion” shpk, ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke argumentuar si vijon:
-

Nga shqyrtimi i kritereve skualifikuese na rezultoi se ato janë kritere skualifikuese
diskriminuese dhe të pabazuara në ligj dhe jo në përputhje me DT.
Në këto kushte shoqëria jonë hartoi dhe depozitoi ankesën pranë autoritetit
kontraktor më datë 19.08.2019 duke bërë argumentimet e imtësishme të fakteve të
bazuara në ligj që pretenidmet e KVO nuk qëndrojnë (Ankesa bashkëngjitur). Më datë
27.08.2019 mbërrin në postën e shoqërisë tonë kthim përgjigjja e KSHA. Pas
shqyrimit të saj ajo që vumë re është mosmarrja parasysh e asnjë prej argumentimeve
tona. Përgjigjet e KSHA janë të pabazuara n ëligj dhe dokumentat e tenderit duke
bërë diskriminim të hapur dhe të qartë të shoqërisë sonë.
Theksojmë se AK ka pasur të drejtën e cdo lloj sqarimi të cilat do tja vinim në
dispozicion në bazë të LPP. Pra në cdo moment AK kishte mundësinë dhe autoritetin
e një verifikimi kaq të thjeshtë.
Konstatuam se AK dhe KSHA vendosi në procedurën e prokurimit kritere
skualifikuese diskriminuese dhe të pabazuara në ligj për të dëmtuar konkurencën e
lirë. Në rast të mos marrjes parasysh të ankesës sonë për një proces të drejtë dhe të
ndershëm dhe për të rikthyer konkurencën e lirë bazuar në ligjet në fuqi ju bëjmë me
dije që do bëjmë ankesë dhe kallzim në organet kompetente ligjore dhe penale.

II.8. Në datën 13.08.2019 operatori ekonomik “Al-Asfalt” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si
më poshtë vijon.
-

-

-

Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator ekonomik, KVO ka evidentuar
mangësi të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit si
më poshtë vijon:
1. Për kamionin me tonazh 3.5 tonë me targë AA855BY nuk është paraqitur
dokumenti për taksat e paguara, sipas parashikimeve të Kritereve të Veçanta të DST,
Kapaciteti Teknik pika 10, IV.
2. Për fadromën me tonazh jo më të vogël se 5 tonë, me targë AEMT 60, nuk është
paraqitur dokumenti për taksat e paguara, sipas parashikimeve të Kritereve të
Veçanta të DST, Kapaciteti Teknik pika 10, IV.
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-

-

-

3. Për autobetonieren me targe ABMT44 nga fotot e paraqitura të këtij mjeti, është e
pamundur të identifikohet targa e tij, sikurse kërkohet në Kriteret e Veçanta të DST,
Kapaciteti Teknik.
4. Për ekskavatorin me targë AEMT28 nga fotot e paraqitura të këtij mjeti, është e
pamundur të identifikohet targa e tij, sikurse kërkohet në Kriteret e Veçanta të DST,
Kapaciteti Teknik.
5. Fusha e çertifikimit ISO nuk përkon me kategorinë e shërbimit “mirëmbajtje”, i cili
është objekt i kësaj proçedure prokurimi, sipas përcaktimeve të parashikuara në
Kriteret e Veçanta të DST, Kapaciteti Teknik pika 12, 13, 14, 15, 16.

II.9. Në datën 20.08.2019 operatori ekonomik “Al-Asfalt” shpk ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës
së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si
më poshtë:
-

Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit sqarojmë se për të përmbushur kërkesën
kamion me tonazh 3.5-12 ton copë 2 shoqëria jonë ka paraqitur makineritë si vijon:
kamioncinë me targa AA855BY me tonazh 3.5 ton shoqëruar me certifikatën e
pronësisë , lejen e qarkullimit, certifikatën e kontrollit teknik , siguracionin,
certifikata e transportit , foto të automjetit. Arsyen e KVO lidhur me skualifkimin e
hedhim poshtë duke i sjellë në vmëndje një vendim të KPP për një rast identik
Vendimi nr.864 prot dtaë 19.05.2014. Sic e ka sqaruar në mënyrë shumë shteruese
vendimi i KPP pagesa e taksave vendore është kusht i detyrueshëm që makina të
kalojë kontrollin teknik vjetor. Për kamioncinën e paraqitur nga shoqëria jonë
certifikata e kontrollit teknik është e vlefshme deri në datë 20.03.2020 që do të thotë
se kontrolli teknik është realizuar më datë 20.03.2019 . Përpara se të realizohej
kontrolli teknik patjetër që shoqëria jonë ka bërë pagesën e taksave vjetore pasi në të
kundërt nuk do merrte certifikatën e kontrollit teknik. Sa më sipër arsyeja e
skualifikimit nuk qëndron.

-

Lidhur me arsyen e dytë të skualifkimit mjafton shpjegimi i dhënë më sipër gjithsesi
po e shpjegoj edhe në një rafsh tjetër për të treguar që KVO nuk është treguar e
kujdesshme por e njëanshme dhe tendencioze. Për fadromën me targë AEMT 60
shoqëria jonë ka paraqitur dokumentat si më poshtë: Certifikatë pronësie , leje
qarkullimi, taksa vjetore targa DR8172E datë 24.10.2018, faturim gjobe, certifikatë
kontrolli teknik, siguracion vjetor, foto. KVO pretendon se fadroma e paraqitur nga
ne me targa AEMT 60 nuk ka paraqitur taksat vjetore . Konfuzioni i KVO vjen si
pasojë e ndërimit të targës në momentin e ndryshimit të pronësisë së fadromës.
Fadroma me targat e vjetra DR8172E ka qenë në pronësi të shoqërisë varaku E shpk
dhe blerë nga shoqëria jonë Al-Asfalt shpk dhe në momentin e ndryshimit të pronësisë
ka bërë dhe ndryshimin e targës. Për të vërtetuar që të dy targat janë të të njëjtit mjet
mjafton të shohim nr. e identifikimit të makinerisë nr. e shasisë. Në fletën e
qarkullimit nr DRD1577018 targa AEMT 60 nr i shasisë është 031001012. Në fletën e
gjobës lëshuar nga DPSHTRR bashkëlidhur taksave vjetore për automjetin me targë
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DR 8172E tregohet që automjeti ka nr. shasie 031001012. Sic shihet kemi të bëjmë me
të njëjtin nr shasie rrjedhimisht me të njëjtin mjet për të cilin taksat vjetore janë
paguar. Sa më sipër arsyeja e skualifkimit nuk qëndron.
-

Lidhur me arsyen e tretë dhe të katërt të skualifikimit e hedhim poshtë duke i sjellë AK
në vëmëndje një venim të KPP për një rast identik. Vendimi nr.185 datë 06.02.2019.
Sic e ka sqaruar në mënyrë shumë shteruese vendimi i KPP AK ka patur të gjitha
mundësitë të bëjë verifikimin e mjeteve në vend për të krijuar tërësisht bindjen. Thënë
sa më sipër ne po ju sjellim foto të të njëtave makineri që kundërshton KVO të cilat
janë më të qarta dhe tregojnë shumë pastër targën e automjeteve. Sa më sipër
pretendimi i KVO nuk qëndron

-

Lidhur me arsyen e pestë të skualifikimit shoqëria jonë ka paraqitur certifikatat ISO
të kërkuara të cilat kanë fushën e veprimtarisë së tyre si më poshtë: ndërtim dhe
rikonstruksion i objekteve civile dhe industriale, rrugëve dhe infrastrukturës rrugore,
urave, veprave kulluese dhe punime bonifikimi, ujësjellsave dhe kanalizimeve etj.
Prodhimi i betonit , asfaltobetonit. Tregëtim i materialeve të ndërtimit, tullave dhe
tjegullave me shumicë e pakicë. Punimet në sipërfaqet e gjelbërta urbane etj. Në
fushat e aktivitetit për të cilat ne jemi certifikuar ISO janë të përfshira të gjitha
punimet e parashikuara për procesin e mirëmbajtjes në tërësi të objekteve në
preventiv.
Së pari në DST shprehimisht thuhet Fusha e certifikimit duhet të përkojë me
kategorinë e shërbimeve të kërkuara objekt prokurimi dhe jo sic pretendon KVO në
arsyen e skualifkimit fusha e certifikimit ISO nuk përkon me kategorinë e shërbimit
mirëmbajtje i cili është objekt i kësaj procedure prokurimi.
Në DT lidhja 2 specifikimet teknike infrastruktura aseteve në seksionin 6 të tij
tregohet natyra e punimeve që do të bëhen për realizimin e mirëmbajtjes në të cilën
janë të detajuara detyrat dhe punimet për secilin objekt (nënkupto rrugë, sheshe,
kalatë, godina, gjelbërim etj).
Po sjell një shembull:
Operatori i Mirembajtjes duhet qe te kryeje kontrolle periodike ne kete segment
rrugor. Nje here ne muaj, ne Raportin e Pershkrimit te Gjendjes se Infrastruktures
dhe Aseteve inxhinjerike te Portit te Durresit, Operatori duhet te pershkruaje
rezultatet e dala nga vezhgimi i tyre. Ne rast te konstatimit te ndonje demtimi te
mundshem te segmentit rrugor, Operatori i Mirembajtjes duhet te analizoje shkaqet
qe kane sjelle ne kete demtim. Gjithashtu, po ne kete raport, Operatori i Mirembajtjes
duhet te percaktoje masat qe duhen ndermarre ne rast konstatimi te ndonje demtimi te
mundshem.
Operatori i Mirembajtjes ka per detyre te mbaje gjithmone ne gjendje te mire
Sinjalistiken rrugore horizontale, Sinjalistiken rrugore vertikale te instaluar, Rrjetin e
kullimit te ujrave te bardha, rrjetin e ujit te pijshem, Pajisjet e shperndarjes se ujit te
pijshem dhe cdo pajisje tjeter qe mund te jete instaluar ne kete segment rrugor.
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Operatori i Mirembajtjes duhet te kontrolloje dhe te riasfaltoje te gjitha gropat apo
demtimet e tjera qe mund te verehen ne kete segment rrugor. Gjithashtu ai duhet te
mbushe me material bituminoz plasaritjet e krijuara ne shtresen e asfaltit. Operatori i
Mirembajtjes mund te kerkoje nga Autoriteti Portual furnizimin me tabelat dhe
aksesoret e kerkuar per Sinjalistiken Rrugore Vertikale, kapaket metalike te pusetave
elektrike apo te kullimit qe duhen zevendesuar dhe cdo material tjeter te nevojshem
per kryerjen e riparimeve ne sinjalistiken rrugore horizontale. Cdo pajisje apo
material tjeter i nevojshem per kryerjen e operacionit te mirembajtjes do te jete ne
ngarkim te Operatorit te Mirembajtjes (perfshire dhe asfaltobetonin apo bitumin).
Pra sic shihet dhe më lart punimet e shërbimeve të mirëmbajtjes nuk janë gjë tjetër
vetëm punime ndërtimi dhe rikosntruksioni të shtrira në kohë. Për zërin e mësipërm
kërkohet që për mirëmbajtjen e segmentit rrugor duhet të kryhen punime asfaltike,
sinjalistikë, kanalizime ujra të bardha dhe ujra të pishëm pra kemi të bëjmë me
punime tërëisht ndërtimi dhe rikonstruksioni. Fjala mirëmbajtje- tregoj vazhdimisht
kujdes për dicka (për një ndërtesë , rrugë etj) për ta mbajtur në gjendje të mirë , për ti
zgjatur kohën e përdorimit etj. Pra procesi i mirëmbajtjes lidhet ngushtëisht me
proceset e ndërtimit dhe rikonstruksionit, nuk mund të mirëmbash dhe ti
rikonstrukstosh një rrugë nëse nuk kryen prosece ndërtimi. Për më tepër po ju sjell në
vëmëndje edhe vendimin e KPP nr.1901 prot datë 28.12.2017.
Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.10. Në datën 27.08.2019 me shkresën nr.2795/1 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranim e ankesës.
II.11. Në datën 04.09.2019 pala ankimuese “Al-Asfalt” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr.3031 prot datë 12.09.2019 protokolluar me tonën me nr.1451/2
prot datë 13.09.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Viante Konstruksion” shpk
dhe “Al Asfalt” shpk për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Në
dokumentacionin e paraqitur nga ky operator ekonomik, KVO ka evidentuar mangësi të cilat
nuk plotësojnë kriteret e kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit si më poshtë vijon: 1.
Fusha e çertifikimit ISO nuk përkon me kategorinë e shërbimit “mirëmbajtje”, i cili është
objekt i kësaj proçedure prokurimi, sipas përcaktimeve të parashikuara në Kriteret e Veçanta
të DST, Kapaciteti Teknik pika 12, 13, 14, 15, 16, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001‐ 2015 ‐ Për
menaxhimin e cilësisë të kompanisë (ose ekuivalente).
Fusha e certifikimit, duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i
ketij prokurimi, Certifikata kerkohet te jete e vlefshme, Deshmia per zoterimin e saj, te
jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.

-

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 14001:2015 ‐ Për
sistemin e menaxhimit te mjedisit (ose ekuivalente).
Fusha e certifikimit, duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i
ketij prokurimi, Certifikata kerkohet te jete e vlefshme, Deshmia per zoterimin e saj, te
jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.

-

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 50001:2011 ‐ Për
sistemin e menaxhimit te energjise (ose ekuivalente).
Fusha e certifikimit, duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i
ketij prokurimi, Certifikata kerkohet te jete e vlefshme, Deshmia per zoterimin e saj, te
jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.

-

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatë OHSAS 18001‐ 2007 ‐ Për
menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Fusha e certifikimit, duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i
ketij prokurimi, Certifikata kerkohet te jete e vlefshme, Deshmia per zoterimin e saj, te
jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.

-

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatë PASS 99 ‐ Për integrimin e
sistemeve te menaxhimit.
Fusha e certifikimit, duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i
ketij prokurimi, Certifikata kerkohet te jete e vlefshme, Deshmia per zoterimin e saj, te
jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.

III.1.2. Në shtojcën modifikim mbi dokumentat e tenderittë procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
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ISHTE:
Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me çertifikate OHSAS 18001-2007- Per
menaxhimin e sigurise dhe shendetit ne pune. Fusha e certiflkimit, duhet te perkoje me
kategorine e sberbimeve te kerkuara objekt i ketij prokurimi. Certifikata kerkohet te jete e
vlefslune. Deshmia per zoterimin e saj, te jepen permes nje kopje origjinale, te vertetuar.


BEHET:

Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me çertifikate OHSAS 18001-2007 dhe/ose ISO
45001-2018- Per menaxhimin e sigurise dhe shendetit ne pune. Fusha e certiflkimit, duhet
te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara, objekt i ketij prokurimi. Certifikata
kërkohet te jete e vlefshme. Deshmia per zoterimin e saj, te jepet permes nje kopjeje
origjinale, te vertetuar.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatorët
ekonomikë ankimues “Viante Konstruksion” shpk dhe “Al Asfalt” shpk në përmbushje të
kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:

Viante Konstruksion shpk
-

Certifikatë EN-ISO 9001-2015, EN –ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, BS
ISO 39001:2012, BS PASS 99:2012,SA 8000:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO
50001:2011, UNI EN ISO 3834-2:2006,ISO 28001:2007, ISO 20121:2012, DS
CEN/TR 15128:2005, ISO 1452-1:2009, BS EN 13331-1:2002, lëshuar nga Aqscert
për fushat e aktivitetit si më poshtë: Ndërtim e Projektim: Punime Civile dhe
Rikosntruksione (Rrugë, Ujësjellës e Kanalizime, Ura e Struktura Betonarme,
Hekurudha, Impiante të Trajtimit të Mbetjeve, Mbrojtje Lumore e Detare , Sisteme të
Kullimit dhe Ujitjes etj) industriale, Edukative, Shëndetësore , Portuale dhe
Aeroporte. Sisteme për Prodhime dhe Shpërndarje Energjie të Tensionit të
Ulët/Mesëm/Lartë, Rrjete të Informatikës dhe Telekomunikacionit, Sisteme Ngrohje
e Ftohje etc, Sisteme Mekanike dhe Elektromekanike , Shpime Hidro-gjeollogjike ,
shpime Gjeologo-Inxhinierike, Shpime për Hidrokarbure, Punime Topografike,
Punime Shpim-Kërkim Nafte e Sisteme Tubacionesh e Mirëmbajtje, Diga,
Hidrocentrale dhe Prodhime Energjie Alternative (Ajër, Diell etc), Rezervuare
(Ujëmbleshës). Instalime të Sistemeve të Prodhimit e Përpunimit të Materialeve të
ndryshme e agregateve të ndërtimit (Betone, Asfalte, Prodhim Inertesh etj). Krijim
dhe Mirëmbajtje të Hapësirave Publike e Private të Gjelbërimit (Kopshte, Parqe,
Pyllëzim etj).
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“Al Asfalt” shpk
-

Certifikatë BS OHSAS 18001:2007, EN-ISO 9001-2015, EN –ISO 14001:2015, BS
ISO 39001:2012, BS PASS 99:2012, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, UNI
EN ISO 3834-2:2006,lëshuar nga Aqscert për fushat e aktivitetit si më poshtë:
Ndërtimi dhe rikonstruksioni i objekteve civile dhe industriale, rrrugëve dhe
infrastrukturë rrugore, urave, veprave kulluese dhe punime bonifikimi, ujësjellsave,
kanalizimeve etj,. Prodhimi i betonit, asfaltobetonit. Tregëtim të materialeve të
ndërtimit, tullave, tjegullave me shumicë e pakicë. Punime në sipërfaqet e gjelbërta
urbane, parqe pyll, parqe punime. Shërbimi pastrimi i ambjenteve urbane. Punime në
vazrrezat publike dhe të dëshmorëve dhe të zhvillimit të dekorit urban.

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: “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, reputacionin dhe besueshmërinë, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar
nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.
III.1.4. Në nenin 46, pika 2 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe
certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose
të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë….”
III.1.5. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pikat 1 dhe 2 përcaktojnë se:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.” “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 vlerëne kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve..”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë 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.1.6. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi rezulton se autorittei kontraktor ka kërkuar shprheimisht se operatorët
ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin certifikata cilësie si më sipërcituar në të cilat fusha
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e certifikimit të tyre duhet te perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i ketij
prokurimi.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë ankimues
“Viante Konstruksion” shpk dhe “Al Asfalt” shpk në sistemin e prokurimeve elektronike në
përmbushje të këtij kriteri rezulton se janë paraqitur certifikatat e cilësisë të kërkuara në
kriterin e vecantë të kualifikimit por fusha e veprimtarisë së përcatuar në sëcilin prej tyre nuk
plotëson kërkesën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor që fusha e certifikimit të përkojë me
kategorinë e shërbimeve të kërkuara objekt prokurimi. Rezulton se kontrata të cilën autoriteti
kontraktor kërkon të realizojë nëpërmjet procedurës së prokurimit objekt ankimi është një
kontratë shërbimi e cila ka në thelb të saj mirëmbjatjen e objekteve të inxhinierisë civile për
një periudhë 4 vjecare. KPP referuar listës së zonave parcelave dhe sipërfaqeve përkatëse të
përcaktuara për mirëmbajtje nga operatori konstaton se objektet e mirëmbajtjes u përkasin
kategorive të ndryshme të tilla si sheshe, kala, kabina elektrike, stacion pompash, magazina,
rrugë , trotuare, gjelbërime, kontenierë etje. Rezulton se në fushën e veprimtarisë së
përcaktuar në certifikatat e cilësisë së të dy operatorëve janë përshkruar veprimtari të tilla si
ndërtim godinash e rikosntruksione veprash civile por nuk përfshihet kategoria e mirmbajtjes
së objekteve (me përjashtim të mirëmbajtjes së parqeve për operatorin ekonomik Viante
Konstruksion) në mënyrë gjithpërfshirëse sikundër e ka kërkuar autoriteti kontraktor në rastin
konkret.
Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon dhe vlerëson se dokumentacioni i
paraqitur nga operatorët ekonomikë ankimues “Viante Konstruksion” shpk dhe “Al Asfalt”
shpk në këtë procedurë prokurimi nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor që fusha e
certifikimit të certifikatave të perkoje me kategorine e sherbimeve te kerkuara objekt i ketij
prokurimi.
III.1.8. 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 “Viante Konstruksion” sh.p.k dhe “Al Asfalt” shpk nuk
plotëson kriterin e kualiifkimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
III1.9. Kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor 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, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
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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.1.10. Gjithashtu, Komisioni sqaron se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin
pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e
tenderit kanë patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me
kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në
nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund
të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të
kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me
shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të
jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë
të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të
kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri
në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1
të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […]
Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të
bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para
afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3
ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë
nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë
sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
[…]”.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Viante Konstruksion” shpk dhe
“Al Asfalt” shpk nuk qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatorët ekonomikë ankimues “Viante
Konstruksion” shpk dhe “Al Asfalt” shpk mbi skualifikimin e ofertës së tyre në procedurën e
prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që
pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë dhe operatorët ekonomikë ankimues nuk përmbushin
kriteret kualifikuese dhe gjendja e tyre faktike juridike edhe pas arsyetimit të K.P.P do të
mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palëve ankimuese nuk
ndryshojnë gjendjen juridike të operatorëve e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në
respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Viante Konstruksion”
shpk për procedurën e prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-29502-07-052019, me objekt “Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile
për katër vite”, me fond limit 85.243.703 leke pa tvsh, zhvilluar në datën 06.08.2019
nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Portual Durrës.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Al Asfalt” shpk për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së
prokurimit.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1451 Protokolli; Datë 29.08.2019

Nr.1465 Protokolli; Datë 04.09.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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