REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 612/2019
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 18.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Zdravo” në proceduren
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-2467205-30-2019, me objekt “Rehabilitim i Skemes Ujites
Mbreshtan Bashkia Berat, me fond limit 32,835,450
leke pa tvsh, zhvilluar në datën 08.07.2019 nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Bean” shpk nga
procedura e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Zdravo” shpk
Ish Godina e Plastmasit Lushnjë
“Bean” shpk
Lagja Qendër, pranë shkollës tetë vjecare, Levan, Fier
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Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Berat
Rruga Antipatrea

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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 30.05.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-24672-05-30-2019, me objekt “Rehabilitim i
Skemes Ujites Mbreshtan Bashkia Berat, me fond limit 32,835,450 leke pa tvsh, zhvilluar në
datën 08.07.2019 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
II.2. Në datën 08.07.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Referuar ankesave rezulton se 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:
-

Fled

22,389,373

I skualifikuar

-

Shendelli

28,798,429

I skualifikuar

-

Bean

21,456,518

I skualifikuar

-

Pesë Vëllezrit &Boshnjaku

27,166,047

I skualifikuar

-

Manes

24,717,411

I skualifikuar

-

Zdravo

27,451,847.6

I skualifikuar

II.4. Në datën 02.08.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Fled

22,389,373

I skualifikuar

-

Shendelli

28,798,429

I skualifikuar

-

Bean

21,456,518

I skualifikuar

-

Pesë Vëllezrit &Boshnjaku

27,166,047

I skualifikuar

-

Manes

24,717,411

I skualifikuar

-

Zdravo

27,451,847.6

I skualifikuar

II.5. Referuar ankesës rezulton se në datën 22.07.2019 operatori ekonomik “Zdravo” shpk
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tekniku Behar Kalemi nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale (pranim)
Tekniku Ylli Zdrava nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale ( pranim)
Tekniku Gëzim Avdulla nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale (pranim)
Për 4 manovratorët nuk janë paraqitur policat e sigurimit
Mekaniku Arjan Bajaziti nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale
Mekaniku Fatjon Zeneli nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale( pranim)
Mjeku është paraqitur me kontratë sipërmarrje dhe dokumentat janë të
panoterizuara
8. Mjeti Fadromë AGMT 30 i kanë skaduar certifikata e kontrollit teknik dhe polica
e sigurimit. (pranim)
II.6. Referuar raport auditit përfundimtar rezulton se në arsyet e skualifikimit për operatorin
Zdravo janë cituar si vijon: Bazuar në shkresën me nr.3853/1 prot datë 30.07.2019 KSHA
vendosi :
1. Për 4 manovratorët G.K , A.K, E.H, B.B nuk janë paraqitur policat e sigurimit.
2. Mekaniku Arian Bejaziti vërtetimi i shkollës së mesme vula është fotokopje
3. Mjeku Emin Mezini kontrata e punës, diploma, licenca, cv janë fotokopje ndërsa për
mjekun Ibrahim Metani diploma është fotokopje.
II.7. Në datën 24.07.2019 operatori ekonomik “Zdravo” 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:
-

Tekniku Behar Kalemi nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale. Sqarojmë se
KVO nuk ka qenë e vëmëndshme ose dashakeqe pasi për teknikun Behar Kalemi është
paraqitur dëshmia profesionale e shkollës së mesme me nr. amze 14/1535 dhe
nr.regjistri 4 lëshuar nga shkolla e ndërtimit “Teknikumi i Ndërtimit” “8 Nëntori”
viti 1972, Licenca e ushtrimit të profesionit me numër Z.4253 si dhe i pajisur me
certifikatë të bashkëlidhur kësaj ankese po edhe të ngarkuara në sistem.

-

Tekniku Ylli Zdrava nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale: Sqarojmë se KVO
nuk ka qenë e vëmëndshme ose dashakeqe pasi për teknikun Ylli Zdrava është
paraqitur dëshmia profesionale e shkollës së mesme profesionale Durrës me nr. amze
146 lëshuar më datë 28.10.2016 si dhe i pajisur me certifikatë të sigurimit teknik me
nr.000249 si dhe kualifikime të tjera. Këto dokumente do i gjeni bashkëlidhur kësaj
ankese por edhe të ngarkuara në sistem.

-

Tekniku Gëzim Avdulla nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale Sqarojmë se
KVO nuk ka qenë e vëmëndshme ose dashakeqe pasi për teknikun Gëzim Avdulla
është paraqitur dëshmia profesionale e shkollës së mesme me nr.amze 909 dhe numër
regjistri të vecantë 1156 lëshuar nga shkolla e ndërtimit “Teknikumi i Ndërtimit” 8
Nëntori viti 1978. Licenca e ushtirmit të profesionit me nr.TZ.0453 si dhe i pajisur me
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certifikatë të sigurimit teknik me nr.000247 si dhe kualifikime të tjera. Këto
dokumente do i gjeni bashkëlidhur kësaj ankese por edhe të ngarkuara në sistem.
-

-

Për 4 manovratorët nuk janë paraqitur policat e sigurimit: Sqarojmë se KVO nuk ka
qenë e vëmëndshme pasi në sistem janë ngarkuar 5 manovrator me polica sigurimi
përkatëisht Tommorr Demaj, Gëzim Kokalari, Arbri Karaj, Emiljano Hoxha, Bledar
Bushi. Këto manovratorë janë të pasjiur me Dëshmi Kualifikimi , Sigurim Teknik,
Policë Sigurimi, dhe Kontratë Pune. Këto dokumente do i gjeni bashkëlidhur kësaj
ankese por edhe të ngarkuara në sistem.
Mekaniku Arjan Bajaziti nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale: Sqarojmë se
KVO nuk ka qenë e vëmëndshme ose dashakeqe pasi për mekanikun Arjan Bajaziti
është paraqitur dëshmia profesionale e shkollës së mesme me numër amze 132
lëshuar nga Shkolla e Mesme Mekanike Lushnjë viti 1987 si dhe e pajisur me
certiikatë të sigurimit teknik me nr.000272 si dhe kualifikime të tjera. Këto dokumente
do i gjeni bashkëlidhur kësaj ankese por edhe të ngarkuara në sistem.

-

Mekaniku Fatjon Zeneli nuk ka paraqitur dëshmi aftësie profesionale. Sqarojmë se
KVO nuk ka qenë e vëmëndshme ose dashakeqe pasi për mekanikun Fatjon Zeneli
është paraqitur dëshmia profesionale e shkollës së mesme me nr.amze 277 dhe numër
regjistri 743 lëshuar nga Shkolla e Mesme Mekanike Lushnjë viti 2007 si dhe i pasjiur
me certifikatë të sigurimit teknik me nr.000273 si dhe kualifikime të tjera. Këto
dokumente do i gjeni bashkëlidhur kësaj ankese por edhe të ngarkuara në sistem.

-

Mjeku është paraqitur me kontratë sipërmarrje dhe dokumentat janë të panoterizuara.
Sqarojmë se shoqëria Zdravo ka kontratë shërbimi me shoqëri të licensuar që ofrojnë
shërbimin e jashtëm sipas legjislacionit në fuqi. Në lidhje me kontratën noteriale të
mjekut sqarojmë se Vendimi nr.632 datë 15.07.2015 në pikën 1 të tij thuhet pas pikës
5 të kreut 2 shtohet pika 6 me përmbajtje si vijon:
Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6.
Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij
vendimi, për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje
nëpërmjet mjekut të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo
1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të
punës të kontraktuar nga jashtë.”. […]
Pas pikës 2 shtohet pika 3, me këtë përmbajtje: “3. Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001,
i Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit
në punë”, shfuqizohet.
Pra AK duhet të lexonte VKM nr.632 datë 15.07.2015 dhe jo ti referohej Vendimit
nr.692 të vitit 2001 që është shfuqizuar.

-

-

-

Mjeti Fadromë AGMT 30 i kanë skaduar certifikata e kontrollit teknik dhe polica e
sigurimit. Sqarojmë se Kontrolli Teknik i mjetit Fadrom AGMT 30 sipas Certifikatës
Teknike skadon më 09.09.2019 ndërsa procedura e prokurimit është zhvilluar më
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08.07.2019 që vërteton se certifikata e kontrollit teknik është e vlefshme dhe KVO
duhet të kërkonte sqarime sic po jua sjellim bashkëlidhur kësaj ankese por brenda
procedurës së tenderuar certiifkata është e vleshme për përdorim cka nuk përbën
arsye të bazuar për të skualifikuar operatorin. Sa për siguracionin e mjetit i cili
skadon më 06.07.2020 është brenda afateve të parashikuara në DST. Këto dokumente
do i gjeni bashkëlidhur kësaj ankese por edhe të ngarkuara në sistem.
Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e shoqërisë Zdravo shpk.
II.8. Në datën 30.07.2019 me shkresën nr.3853/1 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur pranim pjesërisht të ankesës për pikën e parë
,të dytë, të tretë, të gjashtë, dhe të tetë, të formularit të ankesës.
II.9. Në datën 05.08.2019, pala ankimuese “Zdravo” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.10. Referuar ankesës rezulton se në datën 22.07.2019 operatori ekonomik “Bean” shpk
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon.
-

Mungon Certifikata ISO 99-2015
Të pestë manovratorët nuk kanë policë sigurimi
Mekaniku Enver Brahimi nuk ka Dëshmi Aftësie Profesionale. Ka deftesë pjekurie për
Teknik Ndërtimi dhe jo Mekanik.
Saldatori Alban Bici nuk ka dëshmi aftësie profesionale . Ka dëftesë pjekurie për
Teknik Ndërtimi
Fadromës TR 7182 cilësuar nga dokumentat e paraqitura nuk i shquhet targa në foto.
Inxhinieri Hidroteknik ka paraqitur fotokopje të diplomës të panoterizuar
Inxhinieri i Mjedisit ka paraqitur fotokopje të diplomës të panoterizuar

III.11. Referuar raport auditit përfundimtar rezulton se në arsyet e skualifikimit për operatorin
“Bean” shpk janë cituar si vijon: Bazuar në shkresën me nr. 3890/1 prot datë 31.07.2019
KSHA vendosi:
1. Mekaniku Enver Brahimi nuk ka dëshmi aftësie profesionale ka dëftesë pjekurie për
teknik ndërtimi dhe jo mekanike.
2. Saldatori Alban Bici nuk ka dëshmi aftësie profesionale ka dëftesë pjekurie për teknik
ndërtimi.
II.12. Në datën 26.07.2019 operatori ekonomik “Bean” 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:
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-

Mungon Certifikata ISO 99-2015- Në lidhje me këtë pretendim Bean shpk sqaron dhe
dokumenton se ka depozituar ISO-n e mëposhtme që zëvëndëson ISO 99-2012. Nuk
ekziston ISO 99-2015. Kompania Certi Ë e cila ka kryer certiifkimin ISO të shoqërisë
sonë është kompania më serioze e kësaj linje e akredituar ndërkombëtarisht.

-

Të pestë manovratorët nuk kanë policë sigurimi: Për këtë pretendim sqarojmë se në
dokumentat e dorëzuara për 5 manovratorët janë edhe policat e sigurimit që janë
dorëzuar për këtë kërkesë. Këto polica janë prerë dhe paguar respektivisht pranë
shoqërisë së sigurimit Sigal Uniqa Group Austria.

-

Mekaniku Enver Brahimi nuk ka Dëshmi Aftësie Profesionale. Ka deftesë pjekurie për
Teknik Ndërtimi dhe jo Mekanik dhe Saldatori Alban Bici nuk ka dëshmi aftësie
profesionale . Ka dëftesë pjekurie për Teknik Ndërtimi. Sqarojmë se për punonjësit e
mësipërm Enver Brahimi dhe Alban Bici janë të diplomuar me diploma të shkollës së
mesme. Tregu i punës në kohët e sotme është i tillë që cdokush mund të specializohet
në më shumë se një profesion . A mund të detyrojmë dikë që të kryejë vetëm një
profesion??. Dëshmia e kualifkimit e cila ndodhet bashkkëlidhur dokumentacionit e
vërteton aftësinë e këtyre punonjësve për kryerjen e profesionit të kërkuar.

-

Fadromës TR 7182 cilësuar nga dokumentat e paraqitura nuk i shquhet targa në foto.
Për këtë pretendim të AK sqarojmë se në dokumentat e dorëzuara për fadromën
TR7182 është dhe fotoja me targën përkatëse.

-

Inxhinieri Hidroteknik ka paraqitur fotokopje të diplomës të panoterizuar. Për këtë
pikë sqarpjmë se për Inxhinieren Hidroteknike nuk është dorëzuar fotokopje e
diplomës por është skanuar origjinali.

-

Inxhinieri i Mjedisit ka paraqitur fotokopje të diplomës të panoterizuar . Për këtë pikë
sqarojmë se për inxhinieren e mjedisit është dorëzuar origjinali i skanuar i
bashkëlidhur me Kontratën noteriale të punës.

Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e operatorit Bean shpk
II.13. Nuk rezulton që autoriteti kontraktor të ketë kthyer përgjigje operatorit ekonomik Bean
shpk lidhur me pretendimet e ngritura në ankesë.
II.14. Në datën 07.08.2019 pala ankimuese “Bean” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Zdravo” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Për 4 manovratorët G.K ,
A.K, E.H, B.B nuk janë paraqitur policat e sigurimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.1.1. Në shtojcën 12 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet te ket ne stafin e tij min 5(pese ) manovrator,me kontrate
pune, deshmi aftesie profesionale, deshmi kualifikimi per sigurimin teknik si dhe
policat e sigurimit per secilin nga manovratoret.

III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori
ekonomik ankimues “Zdravo” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

-

-

Kontratë Pune Individuale datë 10.09.2018 lidhur ndërmjet A.K në cilësinë e
punëmarrësit në detyrën manovrator dhe Zdravo shpk në cilësinë e punëdhënësit,
Certifikatë Aftësimi Profesionale, Leje Drejtimi, Dëshmi Kualifikimi e Sigurimit
Teknik.
Kontratë Individuale Pune datë 20.06.2016 lidhur ndërmjet T.D në cilësinë e
punëmarrësit në detyrën manovrator dhe Zdravo shpk në cilësinë e punëdhënësit,
Certifikatë Aftësimi Profesionale, Librezë Pune, CV, Dëshmi Kualifikimi e Sigurimit
Teknik, Policë Sigurimi lëshuar nga komania siguruese Eurosig.
Kontratë Individuale Pune datë 10.09.2018 lidhur ndërmjet E.H në cilësinë e
punëmarrësit në detyrën manovrator dhe Zdravo shpk në cilësinë e punëdhënësit,
Leje Drejtimi , Certifikatë Aftësimi Profesionale, Karta e Drejtuesit të Mjetit, Dëshmi
Kualifikimi e Sigurimit Teknik.
Kontratë Individuale Pune datë 10.09.2018 lidhur ndërmjet G.K në cilësinë e
punëmarrësit në detyrën manovrator dhe Zdravo shpk në cilësinë e punëdhënësit,
Dëshmi Aftësie Profesionale, Dëshmi Kualifikimi e Sigurimit Teknik.
Kontratë Individuale Pune datë 05.02.2017 lidhur ndërmjet B.B në cilësinë e
punëmarrësit në detyrën manovrator dhe Zdravo shpk në cilësinë e punëdhënësit,
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Certifikatë Aftësimi Profesionale, Leje Drejtimi, Dëshmi Aftësie Profesionale,
Dëshmi Kualifikimi e Sigurimit Teknik.
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, 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, 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.1.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 26 “Kontratat për Punë Publike” pika 8
përcaktohet se:“Për të provuar kapacietet 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 kriterit të vecantë të kualifikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi rezulton se është kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të kenë
te punesuar minimalisht 5 punonjes manovratorë. Është përcaktuar gjithashtu se për keto
punonjes duhet te paraqitet kontratë pune, dëshmi aftesie profesionale, dëshmi kualifikimi
për sigurimin teknik si dhe policat e sigurimit per secilin nga manovratorët.
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues në
sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri rezulton se janë paraqitur
kontratat e punës, dëshmi të sigurimit teknik, leje drejtimi të lëshuara nga DPSHTRR si dhe
deshmi aftesie profesionale për 5 punonjësit e sipërcituar me detyrë manovrator. Nga
shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit KPP vëren se nuk janë paraqitur policat e sigurimit për
katër manovratorë të kërkuar shprehimisht në kriterin e vecantë të kualifikimit.
III.1.7. Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon dhe vlerëson se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Zdravo” shpk në këtë
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procedurë prokurimi nuk është i plotë dhe në përputhje me kriterin e kualiifkimit pasi për
katër manovratorë nuk ka mundur të paraqesë policat e sigurimit, dokumentacion i kërkuar
shprehimisht nga autoriteti kontraktor nëpërmjet kriterit të vendosur në dokumentat e
procedurës së prokurimit objekt ankimi.
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 “Zdravo” sh.p.k. nuk plotëson kriterin e kualiifkimit të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.1.9. K.P.P gjykon se ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës onus probandi
incubit actor (barra e provës i bie kërkuesit). KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi,
subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje
me kriteret kualifikuese dhe kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti
kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
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.
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
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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 “Zdravo” shpk nuk qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues Bean shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Mekaniku Enver Brahimi nuk ka dëshmi
aftësie profesionale ka dëftesë pjekurie për teknik ndërtimi dhe jo mekanike”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 12 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet te ket ne stafin e tij 2 (dy) mekanik, 2 (dy) saldatore me
kontrate pune, deshmi aftesie profesionale, si dhe te jenë te pajisur me deshmi
kualifikimi per sigurimin teknik .

III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori
ekonomik ankimues “Bean” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Kontratë Individuale Pune Nr.95 prot datë 15.12.2016 lidhur ndërmjet shoqërisë Bean
shpk në cilësinë e punëdhënësit dhe D.B në cilësinë e punëmarrësit me detyrë
Mekanik, Dëftesë Pjekurie lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës Nr.1668 nga
ku rezulton se D.B ka kryer shkollën Industriale në spëecialitetin Mekanik, Dëshmi
Kualifikimi e Sigurimit Teknik.

-

Kontratë Individuale Pune Nr.96 prot datë 15.12.2016 lidhur ndërmjet shoqërisë Bean
shpk në cilësinë e punëdhënësit dhe E.B në cilësinë e punëmarrësit me detyrë
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Mekanik, Dëftesë Pjekurie lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës Nr.1458 nga
ku rezulton se E.B ka kryer shkollën e mesme të Ndërtimit në specialitetin Teknik
Ndërtimi, Dëshmi Kualifikimi e Sigurimit Teknik.
III.2.3. 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, 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, 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.2.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 26 “Kontratat për Punë Publike” pika 8
përcaktohet se:“Për të provuar kapacietet 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.2.5. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi rezulton se është kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të kenë
te punesuar (dy) mekanikë. Është përcaktuar gjithashtu se per keto punonjes duhet te
paraqitet kontrate pune, deshmi aftesie profesionale, si dhe te jenë te pajisur me deshmi
kualifikimi per sigurimin teknik .
III.2.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues në
sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri rezulton se janë paraqitur
kontratat e punës, dëshmi të sigurimit teknik, si dhe Dëftesat e Pjekurisë në cilësinë e
dëshmisë profesionale për 2 punonjësit e sipërcituar me detyrë Mekanik. Nga shqyrtimi në
tërësi i dokumentacionit KPP vëren se kushti i plotësimit të dëshmisë profesionale plotësohet
vetëm për punonjësin D.B i cili me dokumentacionin e paraqitur dëshmon se ka mbaruar
shkollën e mesme në përputhje me specialitetin e kërkuar dega Mekanikë. Ndërsa sa i takon
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punonjësit tjetër rezulton se E.B ka kryer shkollën e mesme të Ndërtimit në specialitetin
Teknik Ndërtimi cka nuk është në përputhje me specialitetin e kërkuar në kriterin e vecantë të
kualiifkimit. KPP gjykon se ankimuesi duhet të kishte paraqitur një dokument tjetër i cili të
provonte se punonjësi E.B është certifikuar/aftësuar për detyrën Mekanik sepse në thelb ky
është dhe qëllimi i vendosjes së kriterit për të provuar se punonjësit janë të specializuar në atë
drejtim që është e nevojshme për realizimin e kontratës.
III.2.7. Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon dhe vlerëson se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Bean” shpk në këtë procedurë
prokurimi nuk është i plotë dhe në përputhje me kriterin e kualiifkimit pasi për njërin nga
punonjësit e kontraktuar në detyrën Mekanik konkretisht punonjësi E.B nuk dëshmon se ka
dëshmi kualifikimi profesionale brenda profilit të kërkuar.
III.2.8. 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 “Bean” sh.p.k. nuk plotëson kriterin e kualifikimit të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.2.9. K.P.P gjykon se ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së provës onus probandi
incubit actor (barra e provës i bie kërkuesit). KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi,
subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje
me kriteret kualifikuese dhe kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti
kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
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.
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.2.10. 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
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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 “Bean” shpk nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatorët ekonomikë ankimues “Zdravo”
shpk dhe “Bean” 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.
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

14

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Zdravo” shpk për
procedurën e prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-24672-05-30-2019, me
objekt “Rehabilitim i Skemes Ujites Mbreshtan Bashkia Berat, me fond limit
32,835,450 leke pa tvsh, zhvilluar në datën 08.07.2019 nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Berat.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga
procedurën e prokurimit të sipërcituar.

operatori ekonomik “Bean” shpk për

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. 1360 Protokolli; Datë 05.08.2019

Nr.1377 Protokolli; Datë 07.08.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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