KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 361/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2019 shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Green
Farm” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”,
me nr. REF-13481-03-13-2019, me objekt “Blerje fidanë dhe
drurë për rehabilitimin e venddepozitimet ilegale”, me fond limit
41.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit”.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Green Farm” sh.p.k.
Adresa: Autostrada Lushnje – Fier, Km.13, Bubullimë, Lushnje.

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.1, 1001, Tiranë.

Subjekte të interesuar:

Operatori ekonomik “AlbGarden” sh.p.k.
Adresa: Lagjia "Skënderbeg", godinë private 1, katëshe në
superstradën Lezhë - Shkodër, km 1, Lezhë.
Operatori ekonomik “Gjelbërimi” sh.p.k.
Adresa: Rruga Nacionale Korcë-Ersekë, Km. 8, Kamenicë, Korcë.
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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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti 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 15.03.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF13481-03-13-2019, me objekt “Blerje fidanë dhe drurë për rehabilitimin e venddepozitimet
ilegale”, me fond limit 41.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit”.
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II.2. Në datën 15.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 26.04.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:

1.
2.
3.
4.

“Green Farm” sh.p.k.
“AlbGarden” sh.p.k.
“Gjelbërimi” sh.p.k.
“Al - Mexwood” sh.p.k.

36.666.666 lekë, skualifikuar
41.000.000 lekë, kualifikuar
41.398.300 lekë, skualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

III.4. Në datën 26.04.2019, operatori ekonomik “Green Farm” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për vlerësimin e procedurës së prokurimit si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë për arsyen si më poshtë vijon:
“Të skualifikojë operatorin ekonomik “Green-Farm” Sh.p.k., me NIPT K74727401G, nuk ka
plotësuar të gjitha kriteret sipas Shtojcës 9 të DST-ve, 1. Kriteret e Përgjithshme të
Pranimit/Kualifikimit dhe Pika 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit për sa më poshtë:
pikën 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, 1
pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”, 1
pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”, 3/a, 3/c,
pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”, 4.1/e
piken 2.3 “Kapaciteti teknik”, 5 Ne rastet se dokumentet e mesiperme jane ne gjuhe te huaj ato
duhet te shoqerohen me nje perkthim te noterizuar ne gjuhen shqipe.
Piken 2.3 “Kapaciteti teknik”, 8.”
III.4.1. Operatori ekonomik “Green Farm” sh.p.k. në datën 02.05.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike në procedurën e
mësipërme të prokurimit. Konkretisht operatori ekonomik ankimues, në ankesën e tij pretendon
si më poshtë vijon:
[…] Operatori ekonomik i Green Farm shpk i kundershton arsyet e paraqitura nga autoriteti
kontraktor si me poshte vijon:
1.Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit
Kriteret e pergjithshme te kualifikimit jane te plotesuar ne cdo pike nga ana e shoqerise sone,
ndaj pretendimet se shoqeria Green Farm nuk ka plotesuar Kriteret e Pergjithshme te
Pranimit/Kualifikimin nuk qendrojne absolutisht.
2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar Pika 1. Ne lidhje me pretendimin e Autoritetit Kontraktor
per mungesen e Raportit te Audituesit te Ligjor, Organizimin e Profesionit te Audituesit Ligjor
dhe te Kontabilistit te Miratuar (i ndryshuar), perkatesisht ne Kreun V auditimi Ligjor i
Pasqyrave Financiare Emerimi dhe Shkarkimi/ Audituesit Ligjor dhe Shoqerise Audituese, neni
41 Personat
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juridike qe detyrohen per auditimin ligjor te pasqyrave financiare, thuhet shprehimisht se:
"Detyrohen te kryejne auditimin ligjor te pasqyrave financiare vjetore, perpara publikimit te
tyre, nga auditues ligjore ose shoqeri audituese:
a)te gjitha shoqerite tregtare, pavaresisht nga forma e tyre, te cilat zbatojne standardet
nderkombetare te raportimit financiar
b)te gjitha shogerite aksionare, te cilat zbatojne per raportimin financiar standardet kombetare
te kontabilitetit
c)shoqerite me pergjegjesi te kufizuar, te cilat zbatojne per raportimin financiar standardet
kombetare te kontabilitetit, kur, ne mbyllje te periudhes kontabel, per dy vite radhazi, tejkalojne
dy prej tre treguesve te meposhtem.
i. totali i aktiveve te bilancit, ne mbyllje te periudhes kontabel perkatese, arrin ose e kalon
shumen prej 50 milione lekesh
ii. shuma e te ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) ne ate periudhe kontabel arrin
ose e kalon shumen prej 100 milione lekesh;
iii. ka, mesatarisht, 30 te punesuar gjate periudhes kontabel;
Ju bejme me dije se shoqeria Green Farm nuk ka qene ne kushtet qe e detyrojne sipas ligjit te
kete nje Raport Auditi mbi pasqyren financiare te vitit 2016, pasi nuk ploteson kushtet e pikes c)
te nenit te sipercituar. Sipas bilanceve te paraqitura ne sistemin elektronik per vitin 2015, 2016
vihet re qe viti 2016 eshte viti i pare qe shoqeria ploteson kushtet per akt ekspertize dhe sipas
pikes c) te nenit te sipercituar shoqeria duhet per 2 vite radhaz te tejkaloje dy prej tre treguesve
te mesiperm. Ne mbeshtetje te ketij fakti po ju sjellim kopje te Bilancit 2015 dhe Bilancit 2016.
2.3 Kapaciteti teknik Pika 1
Shoqeria Green Farm ka paraqitur kontrata furnizimi me entet private sipas legjislacionit ne
fuqi. Ne lidhje me pretendimin se Mungon Certifikata e Marrjes ne dorezim sipas Kontrates se
punimeve te ngjashme, ky pretendim nuk qendron pasi Akti i Marrjes ne Dorezim me shoqerine
FUSHA shpk eshte dorezuar ne sistemin e prokurimit elektronik per objektin e prokurimit ne
fjale. Per te mbeshtetur kete fakt po ju ridergojme nje kopje te njesuar me origjinalin te Aktit te
Marrjes ne Dorezim si dhe kontraten, faturat tatimore te shitjes. Gjithashtu theksojme se sipas
VKM nr.914 date 29.12.2014 per Miratimin e rregullave te prokurimit publik, i ndryshuar nuk
perben detyrim ligjor per paraqitje te akt marrje ne dorëzim kur per te vertetuar pervojën e
meparshme mjaftojnë vetem faturat tatimore të shitjes.
Neni 27, “Kontratat e mallrave” […].
2.3 Kapaciteti teknik Pika 3/a , 3/c.
- Mungesa e Mjekut
Ne lidhje me pretendimin se shoqeria Green Farm nuk ka plotesuar Kerkesat sipas pikes 3/a te të
Kapacitetit Teknik ne lidhje me paraqitjen e Deshmise per fuqine mesatare punetore te
operatorit ekonomik pasi nuk ka paraqitur dokumentacion ne lidhje me mjekun ju bejme me dije
se:
Ne listpagesat e paraqitura nga ana e kompanise Green Farm figuron ne menyre te rregullt edhe
Mjeku sipas kerkesave te vendimit nr. 742, date 06.11.2003. Ne kerkesat e tenderit nuk eshte
kerkuar paraqitja e dokumentacionit te posacem per Mjekun por eshte kerkuar vetem si me
poshte:
a-Nje punesim mesatar i te pakten 30 punonjes (duke perfshire stain tekniko-menaxherial), per
periudhen Janar 2018-Janar 2019, e dokumentuar kjo me vertetimin e pageses se sigurimeve
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shoqerore dhe shendetesore nga Administrata Tatimore si dhe sipas vendimit nr. 742, date
06.11.2003. Ky kusht eshte plotesuar nga ana jone me paraqitjen e listpagesave dhe e
dokumentuar kjo me vertetimin e pageses se sigurimeve shoqerore dhe shendetesore nga
Administrata Tatimore si dhe sipas vendimit nr. 742, date 06.11.2003. Per pasoje pretendimi i
autoritetit kontraktor si pike e paplotesuar nuk qendron. Ne asnje rast ne DST nuk eshte kerkuar
paraqitja e dokumentacionit te posacem per mjekun, sikurse eshte kerkuar ne rastet e pikes 3/b
ku ne menyre specifike jane kerkuar dokumenta te posacme per safin e kualifikuar. Ne
mbeshtetje te kesaj pike po ju ridergojme listpagesen perkatese ku figuron dhe mjeku I shoqerise,
se bashku me dokumentacionin e posacem per mjekun per te vertetuar kete fakt.
-Mungesa e stafit teknik ne listpagese
Ne lidhje me pretendimin e Autoritetit Kontraktor sipas kerkesave te pikes 3/c se stafi teknik nuk
figuron ne listpagesat e shoqerise ju bejme me dije se nuk qendrojne;
Kerkesat e pikes 3/c jane shprehimisht si vijon "Operatori ekonomik duhet te kete te stafit teknik
minimalist 10 (dhjete) punonjes te trajnuar me kurse te trajinimit profesional per punime ne
fidanishte. Kjo pike eshte e plotesuar nga shoqeria Green Farm sipas dokumentacionit te
posacem te paraqitur per stafin teknik. Ne asnje rast ne DST nuk eshte kerkuar qe keto punonjes
te figurojne ne listpagesat per periudhen Janar 2018 - Janar 2019 ose te kerkohet vertetim
punesimi per kete staf. Keta punonjes figurojne plotesisht ne listpagesat e shoqerise per
periudhen aktuale pasi jane
punesuar pertej periudhes kohore per te cilen kerkohen listpagesat e shogerise ne DST. Per te
provuar faktin e mesiperm po ju dergojme Listpagesen e muajit Prill ku figurojne te siguruar te
gjithe punonjesit e certifikuar te stafit teknik, perpara dates se zhvillimit te tenderit ne fjale.
2.3 Kapaciteti teknik Pika 4.1/e
Mungesa e mjeteve ne inventarin e tatimeve
Ne lidhje me pretendimin e Autoritetit Kontraktor se mjetet e paraqitura duhet te figurojne ne
inventarin e mjeteve te konfirmuara nga administratat tatimore, ju bejme me dije se te gjitha
mjetet e paraqitura ne tender jane te pasqyruara ne Inventarin e Mjeteve te deklaruar prane
Administrates Tatimore. Ne asnje rast ne DST nuk eshte kerkuar paraqitja e Inventarit te
Mjeteve por eshte kerkuar vetem qe keto mjete duhet te jene pjese e ketij Inventari, per pasoje
pretendimi i Autoritetit Kontraktor per mos plotesimin e pikes 4 1/e nuk qendron. Per te
mbeshtetur faktin e mesiperm po ju dergojme nje kopje te inventarit te mjeteve te deklaruar
prane administrates tatimore.
2.3 Kapaciteti teknik Pika 5
Per sa i perket pretendimit nga Autoritetit Kontraktor se kompania Green Farm nuk ploteson
piken 5 qe kerkon "Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me certifikatat ISO 9001-2015 per
ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshmer), ky pretendim nuk qendron pasi kompania
Green Farm ka paraqitur Certifikate ISO 9001 -2015 te vlefshme dhe ne gjuhen shqipe. Per te
mbeshtetur kete fakt po ju ridergojme kopje te njesuar me origjinalin te Certifikates ISO 90012015 e cila eshte dorezuar dhe ne menyre elektronike.
2.3 Kapaciteti teknik Pika 8
Mungesa e certifikates per leshimin e etiketave sipas kesaj pike kerkohet qe "Operatori ekonomik
duet te jete i autorizuar nga organi certifikues per nxjerrjen dhe leshimin e etiketave te
furnizuesit per bimet, te jete pajisur me certifikata zyrtare dhe origjine per cilesine dhe sigurine
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bimesise sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016”. Ose, Operatori ekonomik duet te kete nje kontrate
furnizimi me nje subjekt qe duet te jete i
autorizuar nga organi gertifikues per nxjerrjen dhe leshimin e etiketave te furnizuesit per bimet,
te jete pajisur me gertifikata zyrtare dhe origine per cilesine dhe sigurin bimesise spas VKM
Nr523date13.07.2016.
Shoqeria Green Farm importon lenden e pare (fidane te vegjel )te cilat kultivohen ne nje
siperfaqe prej 180 000 m2. Per te vertetuar cilesine dhe sigurine e bimeve fidanet shoqerohen
me certifikate fitosanitare nga furnitori kontrollohen nga Inspektimi fitosanitar ne dogan, si dhe
nga Drejtoria e Sherbimit te Mbrojtjes se Bimeve ne Shqiperi (Ministria e Bujqesise).
Ne kerkesen e drejtuar Drejtorise Enti Farave dhe Fidaneve per pajisjen me autorizimin sipas
VKM Nr.523 date 13.07.2016 fidanet e importuar nuk mund te certifikohen sepse jane te
certifikuar nga furnitori. Ky autorizim leshohet vetem per prodhuesit e fidaneve ne Shqiperi.
Vendosja e ketij kriteri eshte diskriminuese dhe demton konkurencen ne kete rast. Per te
furnizuar bimesine sipas specifikimeve teknike te kerkuar nga autoriteti kontraktor duhen te
pakten 5-6 vjet kultivim te tyre ne fidanishte. Asnje operator ekonomik nuk eshte prodhues te
gjithe ketyre varieteteve ne vendin tone keshu qe eshte e nevojshme furnizimi nga importi.
Per sa i perket pretendimit te mesiperm nga Autoriteti Kontraktor bejme me dije se subjekti
Green Farm nuk eshte ne pozitat e prodhuesit sipas VKM Nr 523 date 13.07.2016, por kryen
vetem importin e bimeve sipas kritereve ligjore. Duke qene se bimet importohen nga vende jashte
Shqiperise legjislacioni shqiptar mbi te cilin eshte bazuar dhe kerkesa e Autoritetit Kontraktor
per pajisjen me certifikate per nxjerrjen dhe leshimin e etiketave te furnizuesit per bimet nuk
mund te aplikohet ne keto vende. Ne permbushje te kerkesave te pikes 8 shoqeria Green Farm ka
paraqitur certifikata zyrtare dhe origjine per te vertetuar cilesine dhe sigurine e bimesise te
leshuara nga Ministria e Bujqesise te cilat po i ridergojme ne kopje te njesuar me origjinalin,
Certifikate Origjine dhe Certifikate Fitosanitare. Per arsyet e permendura me siper si dhe per
faktin se oferta jone eshte me e ulet ne nje vlere prej 5 000000 leke (shume kjo mese
ekonsiderueshme) kerkojme qe oferta jone ekonomike te mos kualifikohet por te shpallet e
vlefshme.
II.4.2. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, në datën 27.05.2019, me anë
të shkresës nr.4803/1 prot., datë 24.05.2019, në të cilën ka bashkëlidhur shkresën nr. 4223/2
prot., datë 06.05.2019, për trajtimin e ankesës, ky i fundit, i ka kthyer përgjigje ankesës së
operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar atë. Konkretisht, autoriteti kontraktor, në kthimin
e përgjigjes ka argumentuar:
“[…] Se pari: Per pretendimin e ngritur nga OE se Kriteret e Pergiithshme te Kualifikimit jane
te plotesuar ne cdo pike nga ana e shoqerise tone, ndaj pretendimet se shoqeria "Green Farm"
nuk ka plotesuar kriteret e pergjithshme te pranimit/kualifikimit nuk qendrojne absolutist, pasi
kontrollova dokumentacionin e ngarkuar ne sistemin e SPE sqaroj se dokumentat si (certifikatat
e importit nuk jane ne gjuhen shqipe sic eshte kerkuar ne DST, dokumentat ne gjuhe te huaj nuk
jane shoqeruar me nje perkthim te noterizuar ne gjuhen shqipe, por jane dorezuar ne gjuhe te
huaj) duke mosrespektuar piken 1 Kriteret e Pergjithshme te pranimit/kualifikimit cituar: “Nese
gjuha e perdorur ne procedure eshte gjuha shqipe, atehere dokumentat ne gjuhe te huaj duhet te
shoqerohen me nje perkthim te noterizuar ne gjuhen shqipe.” Per sa me siper, referuar dhe
percaktimit te vendosur ne DST e miratuara ku citojme "Kriteret e Pergjithshme per Pranim, nuk
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duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore "ky eshte nje kriter i pandryshueshem nga AK”.
Gjithashtu referuar edhe Vendimit te Komisionit te Prokurimit Publik 26/2015.
Pë sa më siper ky pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se dyti: Ne lidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e vecanta te kualifikimit te pikes 2.2
“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, pika 1 "Per te vertetuar nje aktivitet pozitiv te
qendrueshem, kandidati ofertuesi duhet te paraqesë kopje te certifikuara te bilanceve te tre
viteve te fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017) nga data e shpalljes se tenderit, te paraqitur ne
autoritetet perkatese Dega e Tatim Taksave, te konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqeruara
me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar”. Pas kontrollit te dokumentacionit te
dorezuar nga OE ne sistemin e SPE, konstatoj se eshte dorezuar Bilanci per vitin 2015, 2016 te
pashoqeruar me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. Ne pergjigje te pretendimit
tuaj, duke mos patur dokumentacion te plote qe nr.10091,date 05.03.2009 "Per auditimin ligjor,
organizimin e profesionit te audiituesit ligjor dhe kontabilistit te miratuar", i ndryshuar, si dhe
ne mungese te numrit mesatar te punonjesve per kete vit, nuk eshte e vertetuar nga dokumentat
qe OE ka dorezuar se Bilanci i Vitit 2016 nuk duhet te shoqerohet me Akt Ekspertizen e Ekspertit
Kontabel te Autorizuar, pasi OE nuk ka tejkaluar dy prej 3 treguesve te pikes c) te nenit 41 te
Ligjit te sipercituar, per 2 (dy) vite rradhazi (Kjo gje e cila duhet te vertetohej me dokumentat e
dorezuar ne SPE). Per sa me siper ky pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se treti: Ne lidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e vecanta te kualifikimit, te pikes 2.3
"Kapaciteti teknik" pika 1
1. Pervoje te meparshme, te ngiashme me objektin e prokurimit te realizuar gjate tre viteve te
fundit nga data e zhvillimit te tenderit, ne nje vlere prej 40% e te fondi limit qe prokurohet. Per
te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese Kontraten, te
shoqeruar detyrimisht me vertetimin e leshuar nga enti publik per realizimin e kesaj kontrate,
situacionet perfindimtare, akt marrje ne dorezim, fatura tatimore te deklarimit te objektit ne
organet tatimore si dhe certifikata zyrtare dhe origjine sipas VKM Nr 523 date 13.07.2016.
Furnizimet e ngjashme do te merret ne konsiderate nese jane fidane.
Shenim: Kerkesat e pika 2.3 kapacitetit teknik duhen plotesuar si ne rastin e kontratave me
institucionet shteterore si dhe me subjektet private.
Referuar kriterit te sipercituar nga DST dhe dokumentacionit te dorezuar nga OE, rezulton se ky
kriter nuk plotesohet per sa me poshte:
a) Puna e ngjashme me subjektin "Fusha" SHPK:
- Kontratën me “Fusha” SHPK date 01.03.2016
- Dy situacione dhe dy fatura ne vleren 25 000 000 pa TVSH ose 30 000 000 me TVSH,
situacioni 1 e ka date 23.03 2016, faturen e 1 23.03.2016 dhe situacioni 2 e ka 04.05.2016 dhe
fature 04.05.2016, pra pas marrjes ne dorezim.
- Vertetim realizimi 05.05. 2016
- Akt marrje ne dorezim date 20.03.2016 (data e akt marrjes ne dorezim ka mosperputhje afatesh
pasi rezulton me date perpara dy situacioneve, dy faturave dhe certifikates zyrtare dhe te
origjines).
- Certifikatat sipas VKM nr. 253, date 13.07.2016 ka dorezuar certifikaten Fitosanitare Fusha, e
cila rezulton e ngarkuar dy here me te njejtin numer serie 002761 dhe permbajtje, rezulton e
modifikuar tek datat, njera ka daten 06.05.2016 (date e korigjuar) dhe tjetra date 16.05.2016.
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- Certifikata e origjines qe eshte bashkelidhur certifikatave Fitosanitare te dates 06.05.2016, ka
date printimi viti 2011 (elektronike) dhe data e plotesimit date 06/05/2016 (plotesuar me dore).
Data e kesaj certifikate rezulton pas dates se vertetimit per realizim kontrate te cituar me siper.
b) Puna e ngjashme me subjektin "GPG Company" SHPK
- Ka dorezuar kontraten sipermarrje "sherbim mirembajtje" me date 01.04.2015 ato qe jane
realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit, per vitin 2016, 2017 dhe
2018 si rrjedhoje nuk meret parasysh. Vlera e kontrates eshte 10 000 - 20 000 leke/ muaj.
- Vertetim realizimi 01.05.2015
- Ka dorezuar faturen e shitjes nr. 15, date 20.04.2015.
- Nuk ka dorezuar situacionin perfundimtar, akt marrje ne dorezim, fature tatimore per kete
kontrate, si dhe certifikata zyrtare dhe origine sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016 e cila rezulton
me date printimi viti 2011 (elektronike) dhe data e plotesimit date 23/02/2015 (elektronike).
c) Puna e ngjashme me subjektin"Fondi Shqiptar i Zhvillimit”
- Ka dorezuar kontraten dhurimi me date 02.02.2015 (pune e ngjashme referuar kritereve te
vendosura ne dst do te meren parasysh ato qe jane realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit nga
data e zhvillimit te tenderit, per vitin 2016, 2017 dhe 2018) si rrjedhoje nuk meret parasysh
Vlera e kontrates eshte 10 800 462 leke.
- Nuk ka dorezuar situacionin perfundimtar, akt marrje ne dorzim, fature tatimore per kete
kontrate.
d) Certifikatat e dorezuara nga OE jane ne gjuhe te huaj dhe nuk jane te shoqeruar me perkthim
te noterizuar ne gjuhen shqipe, por jane dorezuar ne gjuhe te huaj duke mosrespektuar piken 1.
Kriteret e Pergjithshme te pranimit/kualifikimit cituar: “Nese guha e perdorur ne procedure
eshte gjuha shqipe, atehere dokumentat ne gjuhe te huaj duhe te shoqerohen me nje perkthim te
noterizuar ne gjuhen shqipe.” Ne lidhje me faktin se ju keni riderguar nje kopje te njesuar me
origjinalin te Aktit te marrjes ne dorezim si dhe kontraten, fatura tatimore te shitjes, ku shenohen
datat, shumat dhe sasite e mallrave te certifikuara, sqaroj se ne zbatim te nenit 48, nenit 51, pika
2, nenit 52 pika 6/b te Ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar, nuk
mund te pranohet ndryshimi apo modifikimi i dokumentave te tjera, perves atyre te dorezuar ne
SPE. Citoj nga DST "Shenim: Kerkesat e pika 2.3 kapacitetit teknik duhen plotesuar si ne rastin
e kontratave me institucionet shteterore si dhe me subjektet private, ky kriter eshte i percaktuar
ne DST dhe eshte detyrim ligjor te plotesohet nga cdo operator i interesuar qe oferton per kete
procedure. Per sa me siper dokumentat e dorezuara ne menyre shkresore bashkelidhur ankeses
nuk pranohet, rrjedhimisht ky pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se katerti: Ne lidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 2.3 Kapaciteti
teknik" pika 3/a:
"a- Nje punesim mesatar i te pakten 30 punonjesve (duke perfshire stafin tekniko-menaxherial)
per periudhen Janar 2018 - Janar 2019, e dokumentuar kjo me vertetimin e pageses se
sigurimeve shogerore dhe shendetesore nga Administrata Tatimore si dhe sipas vendimit nr 742,
date 06.11.2003”
Referuar dokumentacionit te dorezuar ne sistemin e SPE per piken 2.3 "Kapaciteti teknik” pika
3/a konkretisht mungon mjeku i subjektit sipas Vendimit nr. 742, datë 06.11.2003 të kerkuar ne
DST. Nuk eshte dorezuar asnje dokument qe verteton se subjekti disponon mjek me kontrate, nuk
ka asnje dokument qe verteton se ju keni punesuar nje mjek, seshte dorezuar Kontrate Punesimi,
diplomen dhe licencen ne zbatim te Vendimit nr.742, date 06.11.2003. Ju pretendoni se mjeku
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rezulton tek listpagesat e dorezuara ne sistem, por kjo nuk verteton se kini te punesuar nje mjek
te licensuar dhe ploteson kriterin e percaktuar ne DST me gjithe dokumentacionin e kerkuar. Per
sa me siper ky pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se pesti: Ne lidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit "2.3 Kapaciteti
teknik" pika 3/c citojme:
c-Operatori ekonomik duhet te kete te stafit teknik minimalist 10(dhjete) pumonjes te trajnuar me
kurse te trajnimit profesional per punime ne fidanishte.
Referuar dokumentacionit te dorezuar ne sistemin e SPE per piken 2.3 "Kapaciteti teknik” pika
3/c OE ka dorezuar 10 (dhjete) certifikata, te 10 (dhjete) personave te kualifikuar por asnje
dokument tjeter si Kontrate Punesimi (te pakten per periudhen qe do te realizohet ky objekt
prokurimi) dhe duhet te ishin te deklaruar ne listpagese OE ka dorezuar dokumentacion vetem
per tre punonjes te kualifikuar per (nje inxhinier dhe 2 agronomë) qe rezultojne ne listpagesat e
subjektit. Nga listepagesat e dorezuara rezulton se per punonjesit per te cilet ka dorezuar
certifikata trajnimi per punime ne fidanishte, nuk jane te regjistruar apo te keni kontrate pranë
subjektit. Ne lidhje me faktin se ju keni riderguar Listepagesen e muajit Prill ku figurojne te
siguruar te gjithe punonjesit e certifikuar te stafit teknik, perpara dates se zhvillimit te tenderit
ne fjale, sqaroj se ne zbatim te nenit 48, nenit 51, pika 2, nenit 52 pika 6/b te Ligjit nr. 9643, date
20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar, nuk mund te pranohet ndryshimi apo
modifikimi i dokumentave te tjera, pervec atyre te dorezuar ne SPE. Nuk mund te dorezohet
asnje dokument shtese pervec atyre te dorezuara nga OE ne sistemin e SPE deri ne momentin e
hapjes se ofertave. Per sa me siper ky pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se gjashti: Ne lidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit "2.3
Kapaciteti
teknik" pika 41/e ku citojme:
“4.1/e Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duet te paraqesin: Deklarate
mbi disponimin e makinerive sipas shtojces perkatese te shoqeruar me dokumentacionin e
meposhtem:
e. Te gjitha mjetet e mesiperme duhet te jene te pasqyruara ne inventarin e mjeteve te
konfirmuara nga administrate tatimore. Ne rastin kur keto mjete jane marre me qera te jene te
pasqyruara dhe te shoqerohen me inventarin e mjeteve te qeradhenesit te konfirmuara nga
administrate Tatimore. Referuar dokumentacionit te dorezuar ne sistemin e SPE per piken 2.3
"Kapaciteti teknik" pika 4.1/e rezulton se OE ka dorezuar dokumentat si kontrate etc per marrjen
me qera te 1 (nje) mjeti, por mungon konfirmimi nga administrata tatimore per kete mjet si pjese
e inventarit te subjektit Fusha shpk. kriter i percaktuar ne piken 4 1/e te DST. Per sa me siper ky
pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet.
Se shtati: Nelidhje me pretendimin e OE per 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit "2.3 Kapaciteti
teknik" pika 8 ku citojme:
8. Operatori ekonomik duhet te jete i autorizuar nga organi certifikues per nxjerrjen dhe
leshimin e etiketave te furnizuesit per bimet, te jete pajisur me certifikata zyrtare dhe origine per
cilesine dhe sigurine bimesise sipas VKM Nr 523 date 13.07.2016.”
Ne lidhje me pretendimin tuaj per vendosjen e ketij kriteri si kriter diskriminues, sqaroj se
aktualisht kjo procedure eshte ne faze ankimi te vendimit te AK, pas vleresimit te ofertave te
dorezuara, pra ankimim per kriter diskriminues duhet te paraqitej ne fazen e ankimimit te dst ne
zbatim te mbeshtetje te nenit 63 te Ligjit nr. 9643, date 20112006 "Per prokurimin publik", I
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ndryshuar, te nenit 78, te Kreut X "Shqyrtimi i Ankesave", te VKM-se nr 914, date 29.12.2014
"Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", te ndryshuar, Udhezimit nr 11, date
22/05/2015 "Per procesin e pezullimit, modifikimit te dokumentave standarde te tenderit dhe
shtyrjen e afatit te procedurave te prokurimit ne sistemin e prokurimit elektronik", nderkohe qe
OE ka ofertuar per kete procedure prokurimi dhe nuk ka pasur nje formular ankese dorezuar
nga ana juaj per kritere diskrimuese eshte fakt qe OE ka pranuar keto kritere si jodiskriminuese.
Referuar dokumentacionit te dorezuar ne sistemin e SPE nga OE per plotesimin e kriterit pika 8,
si dhe referuar shkreses te derguar nga Enti i Farerave dhe Fidaneve nr 69/1 Prot, date
05.02.2019 “Kthim pergjigje” citojme: “…percaktohet se ne zbatim te VKM nr 523, date
13.07.2016 "Per percaktimin e kritereve te tregtimit dhe certifikimit te materialeve te shumezimit
dhe te fidaneve te bimeve zbukuruese, cdo furnizues qe prodhon fidane te bimeve zbukuruese
(dekorative) per tregtim, lejohet ti tregtoje ato pasi:
1. Te jene te certifikuara nga autoriteti certifikues (Enti shteteror i farerave dhe fidaneve, duke
pajisur me certificate zyrtare model
2. Te jene te autorizuar nga organi certifikues (Enti shteteror i farerave dhe fidaneve) per
nxjerrjen dhe leshimin e etiketave te furnizuesit
3. Te kene certifikate origjine qe nxiret dhe plotesohet nga fumizuesi dhe qe ka vlere pasi
nenshkruhet dhe vuloset nga autoriteti certifikues.
Sipas legjislacionmit ne fuqi cdo fidane te bimeve zbukuruese (decorative) qe tregtohet, duhet te
shoqerohet nga 3 dokumentat e sipercituara.”
Dokumentat e dorezuar nuk jane dokumentat konform legjislacionit te sipercituara, certifikata
zyrtare dhe origine te kerkuar ne kete kriter, por jane dorezuar certifikatat fitosanitare te
korrigjuara dhe te modifikuara me numra serie te njejte, por me dy data te ndryshme, si dhe
dokumenta qe kanë dy periudha kohore te ndryshme. Gjithashtu jane dorezuar certifikata origine
leshuar nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Fier, i cili nuk eshte Autoriteti pergjegjes
per certifikim. Referuar dhe shkreses të dorëzuar nga OE si kthim përgjigje nga Enti shteteror i
farërave dhe fidanëve për certifikatat e importit, ku saktesohet se nga Enti Shtetëror I Farerave
dhe Fidaneve nuk leshohet certifikate zyrtare, origine, apo autorizim per nxjerrje etiketash.
Certifikata e importit te dorezuara nga OE certifikate nuk jane ne gjuhen shqipe, por jane
dorezuar ne gjuhe te huaj dhe nuk jane shoqeruar me nje perkthim te noterizuar ne gjuhen
shqipe, por jane dorezuar ne gjuhe te huaj) duke mosrespektuar piken 1 Kriteret e Pergjithshme
te pranimit/kualifikimit cituar. Nese gjuha e perdorur ne procedure eshte gjuha shqipe, atehere
dokumentat ne gjuhe te huaj duhet te shoqerohen me nje perkthim te noterizuar ne gjuhen
shqipe”. Si dhe ne kundershtim me Vendimin e Komisionit te Prokurimit Publik 26/2015.
Te gjitha certifikatat e dorezuara jane certifikata fitosanitare (te cilat nuk jane kerkuar) te
leshuar nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Fier dhe certifikata te importit te cilat jane
ne gjuhe te huaj, e cila bie ne kundershtim me kriteret e percaktuara ne DST. Per sa me siper ky
pretendim nuk qendron dhe nuk pranohet. Te mospranoj ankesen e paraqitur nga Operatori
Ekonomik "Green Farm" SHPK per proceduren e prokurimit "Procedure e hapur", mallra, me
mjete elektronike objekt "Blerje fidane dhe drure per rehabilitimin e venddepozitimet ilegale”,
per Ministrine e Turizmit dhe Mjedisit me fond limit 41 666 666 (dyzet e nje milion e gjashteqind
e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa TVSH, vene ne
dispozicion nga Buxheti i Shtetit, publikuar ne sistem ne date 15/03/2019 Autoriteti Kontraktor,
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.”
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II.4.3. Në datën 13.05.2019 operatori ekonomik “Green Farm” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 4803/1 prot., datë 24.05.2019, protokolluar me tonën në datën
27.05.2019, me objekt “Kthim përgjigje për Vendimin Nr.847/1 prot., datë 16.05.2019” është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorit ekonomikë ankimues (thema
decicendum), në zbatim të nenit 30 të të 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”, në të cilin parashikohet se “Komisioni shqyrton, ankesën
brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis
objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktues gjatë
procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre”, nisur nga arsyet e
skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të ndalet
fillimisht në ligjshmërinë e veprimeve të autoritetit kontraktor, për sa kohë që objekti i ankesës
ka lidhje me vendimet dhe veprimet e ndërmarra kryesisht nga autoriteti kontraktor gjatë
vlerësimit të ofertave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
III.1.1. Marrë shkas nga arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, nga verifikimi i
kritereve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në bazë të të cilave është bërë më pas edhe
shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se këto kritere janë
hartuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi dhe konkretisht vëren se:
III.1.1.1. Në Shtojcën për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës objekt shqyrtimi,
pika 2.3. e “Kapacitetit teknik”, pika 1, është modifikuar nga autoriteti kontraktor si më poshtë:
“Shtojca 9, tek “Kriteret e veçanta” tek pika Pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 1 ”1. Përvojë të
mëparshme....... modifikohet si më poshtë:
Ishte:
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1. Përvojë të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit të realizuar gjatë tre viteve të
fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë jo më të madhe se 40% e të fondit limit që
prokurohet.
Ose
b. Furnizime të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së
bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet.
Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Kontratën, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga enti publik për realizimin e kësaj kontrate,
situacionet përfundimtare, akt marrje në dorëzim, fatura tatimore të deklarimit të objektit në
organet tatimore si dhe çertifikata zyrtare dhe origjine sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016.
Furnizimet e ngjashme do të merret në konsiderate nëse janë fidanë.
Kur ofertuesi është bashkim operatorësh, për furnizimet e ngjashme pika -a- duhet të 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 se tyre
në bashkim. pika -b- duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes se tyre në bashkim.
Shenim: Kërkesat e pika 2.3 kapacitetit teknik duhen plotësuar si në rastin e kontratave me
institucionet shtetërore si dhe me subjektet private.
Bëhet:
1. Përvojë të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit të realizuar gjatë tre viteve të
fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë prej 40% e të fondit limit që prokurohet.
Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Kontratën, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga enti publik për realizimin e kësaj kontrate,
situacionet përfundimtare, akt marrje në dorëzim, fatura tatimore të deklarimit të objektit në
organet tatimore si dhe çertifikata zyrtare dhe origjine sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016.
Furnizimet e ngjashme do të merret në konsiderate nëse janë fidanë
Shenim: Kërkesat e pika 2.3 kapacitetit teknik duhen plotësuar si në rastin e kontratave me
institucionet shtetërore si dhe me subjektet private.
III.1.1.2. Në nenin 27, pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenënë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe
vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që
duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
III.1.1.3. Në nenin 27, pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se:
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e
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mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme
të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”
III.1.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, sa më sipër analizuar, gjykon se autoriteti kontraktor
është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e
kontratës objekt prokurimi. Në rastin konkret autoriteti kontraktor, ka përcaktuar kriterin në
lidhje me kontratat e ngjashme në tejkalim të parashikimeve të përcaktuara në VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, ku në pikën 27/4 të
tij parashikohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkondëshmi
për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e
kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës,
që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për
përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,
ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.” Sa më sipër, ky akt nënligjor ka
përcaktuar dokumentacionin konkret që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin në një
procedurë prokurimi, për të provuar eksperiencën e tyre të ngjashme, me objektin e prokurimit të
procedurës në të cilën do të marrin pjesë. Konkretisht, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të
qartë dokumentacionin që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin për të provuar eksperiencën e
tyre të ngjashme me një ent publik, si dhe dokumentacionin për përvojën e mëparshme me
sektorin privat, ndërkohë që, në rastin konkret, autoriteti kontraktor në tejkalim të përcaktimeve
ligjore kërkon që operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë të njëjtin dokumentacionin si në
rastin e kontratave të mëparshme me institucionet shtetërore edhe për ato me subjektet private,
ku ndërkohë ligjvënësi për vërtetimin e eksperiencës së mëparshme me subjektet private kërkon
vetëm dorëzimin e faturave tatimore të shitjes.
III.1.1.5. Akoma më tej, autoriteti kontraktor në kriterin e mësipërm ka përcaktuar, se do të
konsiderojë furnizime të ngjashme vetëm ato furnizime të mëparshme të cilat janë për “fidanë”,
duke kufizuar në mënyrë të shprehur konkurëncën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të
cilët kanë eksperiencë të ngjashme me objektin e prokurimit, por jo konkretisht “fidanë”. Qëllimi
dhe fryma e legjislacionit të prokurimit publik, bazuar në nenin 1 pika 2 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se: 2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e
prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve
publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në
procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të
sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe
transparencë në procedurat e prokurimit publik”, është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë si dhe të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për to. Akoma më tej,
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ligjvënësi ka përcaktuar se operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë eksperiencën e tyre të
mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit të procedurës ku do të marrin pjesë, ndryshe
nga kërkesa e autoritetit kontraktor cili përcakton furnizime të mëparshme identike me objektin e
prokurimit.
III.1.1.6. Gjithashtu, në dokumentacionin e kërkuar nga autoriteti kontraktor për vërtetimin e
eksperiencës së mëparshme, kërkohet të paraqitet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
çertifikata zyrtare dhe origjine sipas VKM nr. 523 datë 13.07.2016, por pa përcaktuar në asnjë
moment dokumentacionin konkret që duhet të paraqitet. Sa më sipër, mospërcaktimi i saktë i
kriterit të mësipërm, shkel parimin e mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të operatorëve
ekonomikë, nxitjes së konkurrencës dhe pjesëmarrjes në procedurën e prokurimit, pasi
përcaktimi i këtij kriteri si më sipër cituar, shkakton konfuzion dhe gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave për komisionin e vlerësimit të ofertave. Rrjedhimisht, hartimi i kriterit në
këtë mënyrë krijon konfuzion si tek operatorët ekonomikë ashtu edhe tek komisioni i vlerësimit
të ofertave për vlerësimin e tyre, si edhe nuk krijon një panoramë të qartë të autoritetit kontraktor
mbi kapacitetet teknike të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi,
detyrim ligjor që rrjedh nga zbatimi i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar.
Sa më sipër, autoriteti kontraktor duhet të rihartojë kriterin si dhe të përcaktojë saktë dhe qartë
dokumentacionin që kërkohet për të përmbushur këtë kriter, në përputhje me dispozitat ligjore
dhe rregullat e prokurimit publik të parashikuara në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në mënyrë që të nxisë konkurencën
dhe pjesëmarrjen e gjerë të operatorëve ekonimikë, si dhe të mos krijojë konfuzion gjatë fazës së
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të tyre ekonomike.
III.1.2. Nisur nga arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, nga shqyrtimi i
dokumentave të tenderit të kësaj procedure prokurimi, konstatohet se në Shtojcë 9, “Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.3 e “Kapacitetit teknik”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar
kriterin:
“3.Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik:
a- Një punësim mesatar i të paktën 30 punonjës (duke përfshire stafin tekniko – menaxherial),
për periudhën Janar 2018– Janar 2019, e dokumentuar kjo me vërtetimin e pagesës së
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga Administrata Tatimore si dhe sipas vendimit nr. 742,
datë 06.11.2003.
b- Operatorët ekonomike duhet të kenë pjesë të stafit teknik në liçensën e shoqërisë dhe të
punësuar për periudhën Janar 2018– Janar 2019: 2 Agronom, 1 ing Pyjesh shoqëruar me
diploma, kontrata e punës, cv si dhe Listëpagesa e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore,
Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi (Formulari numër E-SIG 025/a.1) për
periudhën Janar 2018– Janar 2019.
c- Operatori ekonomik duhet të ketë të stafit teknik minimalisht 10 (dhjetë) punonjës të trajnuar
me kurse të trajnimit profesional për punime në fidanishte.”
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III.1.2.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “1. 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: a)
kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për
të cilat do të lidhet kontrata; 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;”
III.1.2.2. Në pikën 3 të nenit 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar: “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 vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Në pikën 5 të nenit 28 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “5. Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të
zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të
përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose c) dëshmi për fuqinë
punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;dhe/ose ç)
dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. d) “Në rastin e procedurës së prokurimit
“Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshërie për kryerjen e
shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë”.
III.1.2.3. Në VKM nr. 742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692,
datë 13.12.2001 të Këshillit të Ministrave "Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së
shëndetit në punë" është përcaktuar:
"2/1. Punëdhënësi siguron funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes,
në të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, vendase ose të
huaja, juridike ose fizike.
2/2. Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në
përputhje me vendimin nr.500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave "Për dhënien e
licencave
për ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat", i ndryshuar.
2/3. Mjekët e ndërmarrjes merren në punë si nëpunës të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga
punëdhënësi. Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe
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kërkon zbatimin e tyre, sipas legjislacionit të punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe
mjekut të ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
[…]"12/1. Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të
cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme",
nr.419, datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e
punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga numri i të
punësuarve.
12/2. Për subjektet që nuk përfshihen në pikën 12/1 të këtij vendimi, marrja në punë e mjekut të
ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak
se 15 punonjës.
12/3. Mjeku i ndërmarrjes mban përgjegjësi sipas ligjit për pasojat, që mund të vijnë nga
moszbatimi i detyrave të përcaktuara sipas pikës 2/4 të këtij vendimi.".[…]”.
III.1.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik, sa më sipër analizuar, gjykon se autoriteti kontraktor
është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e
kontratës objekt prokurimi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në këtë rast autoriteti
kontraktor nuk ka përcaktuar dokumentacionin konkret që duhet të paraqesë operatori ekonomik
në përmbushje të kriterit të mësipërm, pasi përcaktimi “sipas vendimit nr. 742, datë
06.11.2003”, është i paqartë dhe nuk krijon një panoramë të qartë të autoritetit kontraktor mbi
kapacitetet profesionale të stafit të opeatorëve ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në një
procedurë të tillë prokurimi. Mospërcaktimi i saktë i dokumentacionit në lidhje me stafin krijon
konfuzion edhe për komisionin e vlerësimit të ofertave gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit
të ofertave në kushtet kur nuk kemi një përcaktim të saktë të dokumentacionit që duhet të
paraqitet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës.
III.1.2.5. Gjithashtu, në lidhje me përcaktimin “Operatori ekonomik duhet të ketë të stafit teknik
minimalisht 10 (dhjetë) punonjës të trajnuar me kurse të trajnimit profesional për punime në
fidanishte”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në këtë rast autoriteti kontraktor nuk ka
përcaktuar dokumentacionin konkret që duhet të paraqesë operatori ekonomik në përmbushje të
kriterit të mësipërm, pasi përcaktimi i tillë është i paqartë dhe nuk i krijon një panoramë të qartë
autoritetit kontraktor mbi kapacitetet e stafit të operatorit ekonomik. Një përcaktim i tillë evaziv
le vend për keqinterpretim, pasi nuk është shprehur qartësisht në lidhje me dokumentacionin
konkret që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duke krijuar paqartësi si tek
operatorët ekonomikë gjatë përgatitjes së ofertave të tyre ashtu edhe tek komisioni i vlerësimit të
ofertave gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të tyre.
III.1.3. Nisur nga arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, nga shqyrtimi i
dokumentave të tenderit të kësaj procedure prokurimi, konstatohet se në Shtojcë 9, “Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.8 e “Kapacitetit teknik”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar
kriterin: “8. Operatori ekonomik duhet të jetë i autorizuar nga organi çertifikues për nxjerrjen
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dhe lëshimin e etiketave të furnizuesit për bimët, të jetë pajisur me çertifikata zyrtare dhe
origjine për cilësinë dhe sigurin bimësisë sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016.
(Në rastet e bashkimit të operatorëve çdo anëtarë i grupit duhet të plotësojë kërkesën sipas
furnizimit që merr përsipër ).
Ose Operatori ekonomik duhet të ketë një kontratë furnizimi me një subjekt që duhet të jetë i
autorizuar nga organi çertifikues për nxjerrjen dhe lëshimin e etiketave të furnizuesit për bimët,
të jetë pajisur me çertifikata zyrtare dhe origjine për cilësinë dhe sigurin bimësisë sipas VKM
Nr.523 datë 13.07.2016. (Në rastet e bashkimit të operatorëve çdo anëtarë i grupit duhet të
plotësojë kërkesën sipas furnizimit që merr përsipër ).
III.1.3.1. Në pikën 3 të nenit 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar: “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 vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Në pikën 5 të nenit 28 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “5. Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin e
shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) një
listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të
nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;dhe/ose ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet
teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të
përmbushur kontratën.
III.1.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik, sa më sipër analizuar, gjykon se autoriteti kontraktor
është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e
kontratës objekt prokurimi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në këtë rast, autoriteti
kontraktor në kërkesën e tij “…çertifikata zyrtare dhe origjine për cilësinë dhe sigurin bimësisë
sipas VKM Nr.523 date 13.07.2016”, nuk ka përcaktuar dokumentacionin konkret që duhet të
paraqesë operatori ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm, pasi përcaktimi i tillë është i
paqartë dhe nuk krijon një panoramë të qartë për autoritetin kontraktor mbi kapacitetet që
disponon një operator ekonomik. Një përcaktim i tillë evaziv le vend për keqinterpretim, pasi
nuk është shprehur qartësisht se cilin dokument konkret duhet të dorëzojnë operatorët ekonomikë
për përmbushjen e këtij kriteri, duke krijuar kështu paqartësi si tek operatorët ekonomikë gjatë
përgatitjes së ofertave të tyre ashtu edhe tek komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit
dhe vlerësimit të tyre.
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III.1.4. Sa më sipër, në kushtet kur konstatohet se disa nga kriteret për kualifikim në procedurën
e mësipërme të prokurimit janëhartuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore në fuqi, duke
krijuar konfuzion si tek operatorët ekonomikë ashtu edhe tek autoriteti kontraktor gjatë
vlerësimit të ofertave, ashtu siç konstatohet edhe për rastin e operatorit ekonomik ankimues për
arsyet e skualifikimit të përmendura më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, situata e
tillë përbën shkak për anulimin e procedurës së prokurimi. Kriteret e kualifikimit duhet të jenë të
qarta, të sakta dhe të mirëpërcaktuara nga autoriteti kontraktor me qëllim që të jenë sa më të
kuptueshme jo vetëm për operatorët ekonomikë të interesuar për të qënë pjesëmarrës, por edhe
për komisionin e vlerësimit të ofertave në mënyrë të tillë që procesi i vlerësimit të mos kryhet me
subjektivizëm, por të vendosë në situatë të barabartë edhe personat me aftësi të kufizuar, duke
mos penguar kështu pjesëmarrjen në një procedurë prokurimi.
Kriteret për kualifikim vendosen në mënyrë që autoriteti kontraktor të krijojë një panoramë të
qartë mbi kapacitetet ekonomiko – financiare, tekniko – profesionale dhe eksperiencën e
operatorëve ekonomikë që janë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në nenin 64, pika 3 të LPP – së, gjykon se situata konfuze
e krijuar nga mospërcaktimi i qartë i kritereve për kualifikim, përbën shkak për anulimin e kësaj
procedure prokurimi. Në nenin 31 pika 2 gërma “d” të 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” parashikohet se: “[…] Komisioni, pas
shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë procedurat për
shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktues për rifillimin e procedurës së
prokurimit […]”. Në kushtet kur autoriteti kontraktor ka vlerësuar mbi kritere të paqarta dhe
evasive, mbi të cilat ka bërë edhe vlerësimin dhe kualifikimin/skualifikimin e operatorëve
ekonomikë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimet e operatorit ekonomik
ankimues nuk do të merren në shqyrtim pasi procedura e prokurimit duhet të anulohet.

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,
Vendos
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Green Farm”
sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-13481-03-132019, me objekt “Blerje fidanë dhe drurë për rehabilitimin e venddepozitimet ilegale”,
me fond limit 41.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rishpalljen
saj të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktues, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
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4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Green Farm” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 847 Protokolli Datë 13.05.2019

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj
Kryetar
Evis Shurdha
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