REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 574/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “4AM” shpk, dhe bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk & “Company
Riviera 20008” shpk & “Sireta 2F” shpk nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73696-03-232017 me objekt: “Ndërtim i bazës prodhuese për shkollën Karl
Gega Tiranë’ me fond limit 119,888,747.5 lekë pa tvsh, e
zhvilluar nё datёn 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinisë.

Ankimues:

“4AM” shpk
Rruga “Musa Agolli”, godinë 7 katshe, Kati 2, Ap.18 Tiranë.
BO“Agri Construction” shpk & Company Riviera 2008” shpk
& “Sireta 2F” shpk
Rruga e Dibrës, ish truproja e shkollës Skënderbej, Kati i dytë,
apartamenti nr.3 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
Rr. Kavajës, 1001 Tiranë

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
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Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, 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. 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 të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 23.03.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, proçedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73696-03-23-2017 me objekt: “Ndërtim i bazës
prodhuese për shkollën “Karl Gega” Tiranë’ me fond limit 119,888,747.5 lekë pa tvsh, e
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zhvilluar nё datёn 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mirqenies Sociale dhe
Rinisë.
II.2. Në datën 24.04.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 06.06.2017 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:
-

Hastocci
Be Is
Agri Construction
4AM
Boshnjaku B
Gjikuria
Kola Invest Invest

pa ofertë
pa ofertë
98,704,231.15
104,193,968
106,153,186
106,698,336.7
107,938,558

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 06.06.2017 operatori ekonomik “4AM” shpk, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
-

Të skualifikojë operatorin ekonomik “4 A-M” Sh.p.k, për arsyet e mëposhtme:
1. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur licensë profesionale lëshuar nga QKL kodi
III.2.B.
Për sa më sipër, duke qenë se operatori ofertues nuk ka paraqitur dokumentacion të
plotë dhe të saktë për plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim, KVO vendos
mospranimin e ofertës ekonomike duke skualifikuar Operatorin Ekonomik “4 A-M”
Shpk.

II.5. Në datën 09.06.2017 operatori ekonomik “4AM” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë:
-

Lidhur me pretendimet e autoritetit kontraktor ju argumentojmë për sa më poshtë
vijon: Licenca lëshuar nga QKL me Kod III.2.B kërkuar nga AK ka të bëjë me
veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis. Së pari shoqëria është e
pajisur me ISO 14001:2004 që ka të bëjë me menaxhimin mjedisor i cili përfaqëson
një menaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të
ndikimeve në mjedis. Së dyti cdo shoqëri ndërtimi e realizon punën e saj me anë të
stafit teknik të specializuar. Shoqëria 4A nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur në
tender ka treguar kapacitetet e saj në lidhje me personelin e kualifikuar e më
konkretisht në fushën e mjedisit. Në këtë procedurë është paraqitur Ekspert Mjedisi
me certifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit i cili është kompetent dhe i certifikuar
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për hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis për të kryer auditimin
mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirjen si ekspert për
të vlerësuar një raport vlerësimi të ndikimit në mjedis opse rezultatet e një auditimi
pra është i aftë të monitorojë përmbushjen e kërkesave të legjislacionit mjedisor gjatë
fazës së ndërtimit. Gjithashtu shoqëria ka paraqitur në tender edhe inchinierat e
mjedisit, drejtuesin teknik të shoqërisë i cili është i kualifikuar për të ndjekur dhe
asistuar punimet në të gjitha proceset që klanë lidhje me ndikimin në mjedis. Pra
shoqëria 4AM nëpërmjet kualiifkimeve që disponon certifikatave/licencave dhe
personelit të specializuar në fushën mjedisore vërteton kapacitetin dhe mundësinë e
përmbushjes së kontratës me korrektësi dhe konform legjislacionit në fuqi.
-

Lidhur me kërkesën për licencë III.1.B për fabrikën e betonit: Fabrika e betonit është
marrë me qera nga Biba X nëpërmjet kontratës me numër 2375 rep numër 546 kol
datë 22.04.2017. Së bashku me dokumentat e tjera është paraqitur leja e kërkuar në
kriteret për kualifikim III.1.B. Ky kriter është përmbushur tërëisht. Sa më sipër
kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë.

II.6. Në datën 15.06.2017 me shkresën nr. 3322/1 prot, operatori ekonomik ankimues “4AM”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga ana e autoritteit kontraktor.
II.7. Në datën 23.06.2017, pala ankimuese “4AM” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik lidhur me arsyen e parë të skualifikimit e cila nuk u pranua
nga autoriteti kontraktor.
II.8. Në datën 06.06.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk &
“Company Riviera” 2008& “Sireta 2F” shpk është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e
ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
Të skualifikojë bashkimin operatorëve ekonomik “Agri Construction” Sh.p.k & “Sireta 2 F”
Sh.p.k & “Company Riviera 2008” Sh.p.k, për arsyet e mëposhtme:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk plotësojnë “Kapacitetin teknik”, konkretisht
pika 8 të Dokumentave Satandart të Tenderit. Konkretisht: i. Operatori ekonomik
“Agri Construction” Sh.p.k nuk figuron të ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë të
punësuar për periudhën Janar 2016- Shkurt 2017.
2. ii. Operatori ekonomik “Sireta 2 F” Sh.p.k nuk figuron të ketë në stafin e tij mjekun e
shoqërisë të punësuar për periudhën Janar 2016- Shkurt 2017.
3. iii. Operatorët ekonomik kanë paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike
kontratë shërbimi me të njëjtin mjek. Në dokumentat e tenderit është kërkuar që mjeku
të figurojë në listëpagesat e shoqërisë. Për sa më sipër, duke qenë se operatori
ofertues nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë dhe të saktë për plotësimin e të
gjithë kërkesave për kualifikim, KVO vendos mospranimin e ofertës ekonomike duke
skualifikuar Operatorin Ekonomik “Agri Construction” Sh.p.k & “Sireta 2 F” Sh.p.k
& “Company Riviera 2008” Sh.p.k
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II.9. Në datën 13.06.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk&
Company Riviera 2008& Sireta 2F ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me
pretendimet si më poshtë:
-

Nuk jemi dakord me këtë vlerësim pasi bashkimi i shoqërive tona ka plotësuar të
gjitha kërkesat për kualifikim. Në kërkesën për kualifikim lidhur me mjekun e
shoqërisë shprehimisht kërkohet: Të ketë në listpagesë mjekun e shoqërisë për
priudhën Janar 2016-Shkurt 2017, kontratë pune, diplomë, CV, licencë. Në rast
bashkimi operatorësh secili nga operatorët duhet të plotësojë këtë kusht. Sic duket
qartë nuk është kërkuar që mjeku të jetë i punësuar me kohë të plotë. E vetmja kërkesë
është që mjeku të jetë i kontraktuar dhe të jetë paguar në periudhën e përcaktuar në
kërkesë. Kjo gjë ka ndodhur dhe për këtë janë paraqitur dokumentat e nevojshëm që
provojnë se me mjekun për periudhën Janar 2015-Shkurt 2016 ka patur një kontratë e
cila është lidhur në 05.01.2015 dhe deri në datën 06.02.2017 (data e lidhjes së
kontratës së re) mjeku është paguar në përputhje me ligjin duke mbajtur tatimin në
burim. Autoriteti kontraktor qëllimisht interpreton mungesën e emrit të mjekut në
njërën prej listpagesave të shoqërisë si mosplotësim të kërkesës për kualifikim. Edhe
personat që paguhen për shërbimin e kryer (duke mbajtur tatimin në burim në
përputhje me ligjin) konsiderohen se figurojnë në listpagesën e shoqërisë. Arsyetimi
imësipërm është në përputhje të plotë edhe me VKM nr.742 datë 06.11.2003 Për
masat e vecanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë. Shihet qartë se
ligjvënësi në asnjë pjesë nuk kërkon që mjeku të jetë i punësuar me kohë të plotë dhe të
mos jetë i punësuar në ndonjë subjekt tjetër (sic kërkohet shprehimisht përshembull
për drejtuesit teknik të shoqërive të ndërtimit në ligjet përkatëse). Gjithashtu
dëshirojmë të tërheqim vëmëndjen tuaj duke ju referuar VKM nr.108 datë 09.02.2011
“për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e
specializuara që merren me ceshtjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ku ndër të tjera
citohet se: vetëm në rastet kur kapacitetet dhe burimet e ndërmarrjes /institucionit
janë të pamjaftueshme për ta përmbushur këtë shërbim, ato bashkëpunojnë me
persona apo shërbime te jashtme të specializuara për zbatimin e masave mbrojtse dhe
parandluese. Pra duket qartë se ky vendim ka lejuar bashkëpunimin me persona apo
shërbime të jashtme të specializuara. Sa më sipër kërkojmë kualifikimin tonë.

II.10. Në datën 17.06.2017, me shkresën nr.3343/1 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “Agri Construction” shpk & “Company Riviera 2008” & “Sireta 2F” shpk është
vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 22.06.2017, pala ankimuese bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues
“Agri Construction” shpk & “Company Riviera 2008” & “Sireta 2F” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës me nr. 3501/1 prot datë 28.06.2017 protokolluar me tonën me
nr.1144/2 datë 29.06.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “4AM” shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij nga procedura e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se
“Operatori ekonomik nuk ka paraqitur licensë profesionale lëshuar nga QKL kodi III.2.B”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën “Mbi modifikimin dhe ndryshimin e dokumentave standarte të tenderit” të
publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike me datë 11.04.2017 nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar kriteri si më poshtë:
- Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licensën profesionale leshuar nga Qëndra
Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B.
III.1.2. Në nenin 46, të LPP-së parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.1.3. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së parashikohet se: “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 nenin 26, pika 8, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të 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. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori
ekonomik “4AM” shpk nuk ka dorëzuar Licencë me kod III.2.B të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Licensimit. Akoma më tej vetë ankimuesi në parashtrimet e tij në ankesë nuk jep
asnjë argument mbi mosdorëzimin e dokumentit të kërkuar nga autoriteti kontraktor por
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pretendon se “shoqëria është e pajisur me ISO 14001:2004 që ka të bëjë me menaxhimin
mjedisor i cili përfaqëson një menaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe
të përmirësimit të ndikimeve në mjedis. Së dyti cdo shoqëri ndërtimi e realizon punën e saj me
anë të stafit teknik të specializuar. Shoqëria 4A nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur në
tender ka treguar kapacitetet e saj në lidhje me personelin e kualifikuar e më konkretisht në
fushën e mjedisit. Në këtë procedurë është paraqitur Ekspert Mjedisi me certifikatë lëshuar
nga Ministria e Mjedisit i cili është kompetent dhe i certifikuar për hartimin e raporteve të
vlerësimit të ndikimit në mjedis për të kryer auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave
për probleme mjedisore dhe thirjen si ekspert për të vlerësuar një raport vlerësimi të ndikimit
në mjedis opse rezultatet e një auditimi pra është i aftë të monitorojë përmbushjen e
kërkesave të legjislacionit mjedisor gjatë fazës së ndërtimit. Gjithashtu shoqëria ka paraqitur
në tender edhe inxhinierat e mjedisit, drejtuesin teknik të shoqërisë i cili është i kualifikuar
për të ndjekur dhe asistuar punimet në të gjitha proceset që klanë lidhje me ndikimin në
mjedis. Komsioni gjykon se ankimuesi ka pranuar se nuk ka dorëzuar Licencë të kategorisë
III.2.B të lëshuar nga QKL duke pretenduar se mjafton të jetë i pajisur me stafin teknik dhe
certifikatën e cilësisë për menaxhimin e mjedisit. KPP gjykon se standarti ISO 14001:2004
është një standart ndërkombëtar i ndryshëm nga Licenca me kod III.2.B e kërkuar nga
autoriteti kontraktor në rastin konkret lëshuar nga një organ kombëtar sikundër është Qendra
Kombëtare e Biznesit i cili licenson subjektet për veprimtari të lidhura me ndikimin në
mjedis. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se operatori ekonomik ankimues ndodhet në kushet
e mospërmbushjes së kriterit të vecantë të kualifikimit e si rrjedhojë skualifikimi i tij nga
autoriteti kontraktor është i drejtë.
III.1.6. Operatori ekonomik ka detyrimin të paraqesë ofertën e tij në përputhje me të gjitha
kriteret dhe specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
Komisioni sqaron se nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me
kriteret/specifikimet teknike të vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit ka
patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kriteret e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63
pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet
se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Komisioni gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në
përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
III.1.7. 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
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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 “4AM” sh.p.k. nuk plotëson kriterin e vecantë të kualifikmit të përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.,
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje 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.
Sa më sipër pretendimi i opratorit ekonomik ankimues “4AM” shpk nuk qëndron
III.2. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Agri Construction”
shpk& “Company Riviera 2008” & “Sireta 2F” për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së
tyre nga procedura e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Operatori ekonomik “Agri
Construction” Sh.p.k nuk figuron të ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë të punësuar për
periudhën Janar 2016- Shkurt 2017. ii. Operatori ekonomik “Sireta 2 F” Sh.p.k nuk figuron
të ketë në stafin e tij mjekun e shoqërisë të punësuar për periudhën Janar 2016- Shkurt 2017.
iii. Operatorët ekonomik kanë paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike kontratë
shërbimi me të njëjtin mjek. Në dokumentat e tenderit është kërkuar që mjeku të figurojë në
listëpagesat e shoqërisë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën “Mbi modifikimin dhe ndryshimin e dokumentave standarte të tenderit” të
publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike me datë 11.04.2017 nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar kriteri si më poshtë:
-

Te kete ne listepagese mjekun e shoqerise (referuar VKM nr. 742 date 06.11.2003) per
periudhen Janar 2016-Shkurt 2017, kontrate pune, diplome, CV, license. Ne rast
bashkimi operatoresh secili nga operatoret duhet ta plotesoje kete kusht.

III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se bashkimi i
operatorëve ekonomik “Agri Construction” shpk & “Company Riviera 2008” shpk & “Sireta
2F” shpk kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:

-

-

Kontratë Pune datë 06.02.2017 lidhur ndërmjet Shoqëria Agri Construction shpk në
cilësinë e punëdhënësit dhe Luiza Kolasi (Zoto) në cilësinë e punëmarrësit në
pozicionin mjeke pranë shoqërisë për një periudhë 5 vjecare.
Deklarata e të punësuarit për herë të parë për muajin Shkurt
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-

-

-

-

Kontratë Shërbimi datë 05.01.2015 lidhur ndërmjet Shoqëria Agri Construction shpk
në cilësinë e punëdhënësit dhe Luiza Kolasi (Zoto) në cilësinë e punëmarrësit në
pozicionin mjeke pranë shoqërisë për një periudhë 5 vjecare.
Licencë Për Ushtimin Individual të Profesionit për Mjeke datë 06.01.2015 për Luiza
Kolasi Mjeke e Përgjithshme Epidemiologe
Diplomë Nr.2196-8 lëshuar nga UT Luiza Kolasi (Zoto
CV Luiza Kolasi (Zoto)
Librezë Pune
Urdhër Pagesa për Tatimin e Mbajtur në Burim
Listpagesat e sigurimeve shoqërore për periudhën e kërkuar

Kontratë Shërbimi datë 05.10.2015 lidhur ndërmjet Shoqëria Sireta 2 F shpk në
cilësinë e punëdhënësit dhe Luiza Kolasi (Zoto) në cilësinë e punëmarrësit në
pozicionin mjeke pranë shoqërisë për një periudhë 2 vjecare.
Licencë Për Ushtimin Individual të Profesionit për Mjeke datë 06.01.2015 për Luiza
Kolasi Mjeke e Përgjithshme Epidemiologe
Diplomë Nr.2196-8 lëshuar nga UT Luiza Kolasi (Zoto)
CV Luiza Kolasi (Zoto)
Librezë Pune
Listpagesat e Sigurimeve Shoqërore për periudhën e kërkuar

III.2.3. Në nenin 46, të LPP-së parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.2.4. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së parashikohet se: “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.2.5. Në nenin 26, pika 8, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të 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.2.6. Në Vendimin Nr.108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit,
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personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në
punë” parashikohet shprehimisht se:
1. Në zbatim të nenit 7 të ligjit nr.10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në
punë”, çdo punëdhënës, për të siguruar parandalimin dhe mbrojtjen e punëmarrësve për të
gjitha çështjet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë:
a) ngarkon një ose disa punëmarrës, si persona përgjegjës që të merren me çështjet e
mbrojtjes,
të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në
ndërmarrje/institucion;
b) u drejtohet personave ose shërbimeve të specializuara jashtë ndërmarrjes/institucionit,
duke
vendosur marrëdhënie kontraktuale me ta.
Kapitulli II “Klasifikimi i punëdhënësve në grupe, për efekt të organizimit të punëmarrësve në
shërbimet për mbrojtjen dhe parandalimin”, përcaktohet se:
“1. Për efekt të organizimit të shërbimit të brendshëm për mbrojtjen dhe parandalimin,
punëdhënësit janë klasifikuar në katër grupe, si më poshtë vijon:
1.1 Grupi A përfshin punëdhënësit me më shumë se 1000 (një mijë) punëmarrës. Ky numër
punëmarrësish reduktohet në:
1.1.1 500 (pesëqind) punëmarrës për ndërmarrjet e:
a) industrisë së pastrimit dhe shpërndarjes së ujit;
b) industrisë së transformimit të metaleve, mekanikës e precizionit dhe industrisë optike, me
përjashtim të ndërmarrjeve/institucioneve që ushtrojnë veprimtari në industritë e referuara në
nënndarjen
1.1.2, shkronjat “dh”, “e”, “ë” e “f”;
c) industritë e tjera prodhuese, me përjashtim të ndërmarrjeve/institucioneve që ushtrojnë
veprimtari në industritë referuara në pikën 1.1.2, shkronja “g”.
1.1.2 250 (dyqind e pesëdhjetë) punëmarrës për ndërmarrjet e:
a) industrisë së prodhimit e të shpërndarjes së energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ujit të
ngrohtë;
b) industrisë së prodhimit dhe të përpunimit fillestar të metaleve;
c) prodhimit industrial prej guri, çimentos, betonit, qeramikës, qelqit dhe të tjerët;
ç) industrisë kimike, me përjashtim të ndërmarrjeve/institucioneve që ushtrojnë veprimtari në
industritë e referuara në 1.1.3, shkronjat “ç”, “d” dhe “dh”;
d) prodhimit industrial të fibrave artificiale dhe sintetike;
dh) industrisë së fabrikimit të veprave në metale;
e) industrisë së ndërtimit të makinerive dhe të pajisjeve mekanike;
ë) industrisë së ndërtimit dhe të autopjesëve;
f) industrisë së ndërtimit të pajisjeve të tjera të transportit;
g) industrisë së drurit dhe mobilieve të drurit;
gj) industrisë së ndërtimit dhe të punëve publike.
1.1.3. 50 (pesëdhjetë) punëmarrës për ndërmarrjet:
a) e industrisë bërthamore;
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b) me furrat koks;
c) e përpunimit të naftës;
ç) e industrisë së prodhimit të kimikateve bazë;
d) e industrisë petro-kimike dhe karbokimike;
dh) e industrisë së prodhimit të produkteve të tjera kimike, kryesisht për industri dhe bujqësi.
1.2 Grupi B përfshin punëdhënësit me punëmarrës:
a) nga 251 deri në 1000 persona, të cilët nuk janë përfshirë në grupin A;
b) nga 100 deri në 250 persona, të cilët nuk janë të përfshirë në sektorët e industrisë së
përcaktuar në pikën 1.1.1 të këtij kreu;
c) nga 50 deri në 200 persona, që nuk janë të përfshirë në sektorët e industrisë së përcaktuar
në pikën 1.1.2 të këtij kreu;
ç) nga 20 deri në 50 persona, që nuk janë të përfshirë në sektorët e industrisë së përcaktuar
në pikën 1.1.3 të këtij kreu.
1.3 Grupi C përfshin punëdhënësit me më pak se 200 (dyqind) punëmarrës, të cilët nuk
përfshihen në grupet A dhe B.
1.4 Grupi D përfshin punëdhënësit që punësojnë më pak se 20 (njëzet) punëmarrës”.

Për punëdhënësit, që përfshihen në grupet A, B dhe C, përgjegjësitë dhe detyrat e
parashikuara në pikat 10 e 11 të kreut III të këtij vendimi kryhen gjithmonë nga personat e
ngarkuar përgjegjës për çështjet e sigurisë e të shëndetit në punë.
3. Vetëm në rastet kur kapacitetet dhe burimet e ndërmarrjes/institucionit janë të
pamjaftueshme
për ta përmbushur këtë shërbim, ato bashkëpunojnë me persona apo shërbime të jashtme të
specializuara për zbatimin e masave mbrojtëse dhe parandaluese.
4. Për punëdhënësit e grupit D, përgjegjësitë dhe detyrat e parashikuara në pikat 10 e 11 të
kreut
III të këtij vendimi, kryhen gjithmonë nga persona apo shërbime të specializuara jashtë
ndërmarrjes, të kontraktuara nga punëdhënësi.
III.2.7. Në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin
Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë
punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të
shëndetit në punë” , pika 1, pika 3, gërma” b “ dhe pika 4 gërma “b” është përcaktuar:
1. "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
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1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut
të punës të kontraktuar nga jashtë.”. […]
3. Në kreun IV, pika 7 ndryshohet, si më poshtë vijon: “7. Personi përgjegjës, i
ngarkuar nga shërbimi i specializuar jashtë ndërmarrjes për menaxhimin e riskut,
duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:
b) në lidhje me shëndetin në punë të ketë formim profesional në fushën e mjekësisë
së përgjithshme dhe i cili:
b.1 të jetë kualifikuar si mjek i sëmundjeve profesionale/mjek pune;
b.2 të jetë i licencuar nga Urdhri i Mjekut për ushtrimin e profesionit”.
4/b) 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.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e
zbatimit një vit pas hyrjes në fuqi”.
III.2.8. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se nga ana e autoritteit kontraktor
është kërkuar që shoqëria të kete ne listepagese mjekun e shoqerise (referuar VKM nr. 742
date 06.11.2003) per periudhen Janar 2016-Shkurt 2017, kontrate pune, diplome, CV, license.
Lidhur me sa më sipër Komisioni sqaron se në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për
aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që
merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë” , pika 1, pika 3, gërma” b “ dhe pika 4
gërma “b” thuhet shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave,
“Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit një vit
pas hyrjes në fuqi”. Gjithashtu duke qenë se VKM nr. 742 date 06.11.2003 ka ndryshuar
VKM nr. 692, datë 13.13.2001 rrjedhimisht edhe kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar
duke qenë se akti bazë nuk ka më fuqi ligjore. Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor nuk
ka bërw referencën e duhur ligjore në kriterin e vecantë të kualifikmit lidhur me
disponueshmërinë e mjekut të ndërmarrjes dhe nuk ka hartuar kriterin në përputhje me
ndryshimet më të fundit ligjore që rregullojnë marrëdheniet përkatëse kontraktuale sa i takon
mjekut të punës.
Në këtë kuptim Komisioni gjykon se ploësimi ose jo i kriterit për mjekun e ndërmarjes nga
anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues duhet parë në dritën e ndryshimeve
të fundit ligjore të cilat autoriteti kontraktor duhet ti kishte pasur parasysh në momentin e
hartimit të kriterit të kualifikimit. Komisioni rithekson bindjen se kriteret e kualifikimit janë të
detyrueshme për tu plotësuar nga të gjithë operatorët ekonomikë pjesmarrës por ato në asnjë
rast nuk mund të tejkalojnë parashikimet ligjore dhe akomë me tej të bazohen në dispozita të
shfuqizuara.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga anëtari i bashkimit të operatori ekonomik
“Sireta 2F” shpk Komisioni konstaton se ky i fundit ka të siguruar në listpagesë mjekun për
të gjithë periudhën e kërkuar Janar 2016-Shkurt 2017 shoqëruar me kontratë pune, cv,
diplomë, licencë dokumentacion i kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit.
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Sa i takon anëtarit tjëtër të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk
Komisioni konstaton se është paraqitur Kontratë Shërbimi lidhur ndërmjet Shoqëria “Agri
Construction” shpk në cilësinë e punëdhënësit dhe Luiza Kolasi (Zoto) në cilësinë e
punëmarrësit në pozicionin mjeke pranë shoqërisë për një periudhë 5 vjecare shoqëruar me
kontratë pune, cv, diplomë, licencë dokumentacion i kërkuar në kriterin e vecantë të
kualifikimit. Gjithashtu konstatohet se më datë 06.02.2017 është lidhur një kontratë pune
ndërmjet Shoqëria Agri Construction shpk në cilësinë e punëdhënësit dhe Luiza Kolasi (Zoto)
në cilësinë e punëmarrësit në pozicionin mjeke pranë shoqërisë për një periudhë 5 vjecare.
III.2.9. Referuar nenit 7 të ligjit nr.10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në
punë”, parashikohet shprehimisht se çdo punëdhënës, për të siguruar parandalimin dhe
mbrojtjen e punëmarrësve për të gjitha çështjet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë:
a) ngarkon një ose disa punëmarrës, si persona përgjegjës që të merren me çështjet e
mbrojtjes,
të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në
ndërmarrje/institucion;
b) u drejtohet personave ose shërbimeve të specializuara jashtë ndërmarrjes/institucionit,
duke vendosur marrëdhënie kontraktuale me ta.
Në VKM Nr.108, datë 9.2.2011 të sipërcituar, KPP konstaton se është parashikuar se për
efekt të organizimit të shërbimit të brendshëm për mbrojtjen dhe parandalimin, punëdhënësit
janë klasifikuar në katër grupe, si më poshtë vijon: Grupi A përfshin punëdhënësit me më
shumë se 1000 (një mijë) punëmarrës. Ky numër punëmarrësish reduktohet në: 250 (dyqind e
pesëdhjetë) punëmarrës për ndërmarrjet e: gj) industrisë së ndërtimit dhe të punëve publike.
III.2.10. Ndërsa referuar ndryshimeve të fundit ligjore në VKM-në Nr. 632, datë 15.7.2015 të
sipërcituar parashikohet shprehimisht se “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.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga anëtari i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Agri Construction” shpk e konkretisht Vërtetimit Nr.6089 prot datë 21.03.2017
Për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për tatimpaguesin rezulton të ketë
mesatarisht për periudhën Janar 2016-Shkurt 2017 një numër prej 70.3 punonjësish.. Në
kushtet kur anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë Agri Construction ka vetëm 70.3.
punonjës nuk ka asnjë kufizim ligjor të kontraktojë nga jashtë shërbime te specializuara të
cilat do të kryejnë funksionet e mbrojtjes dhe parandalimit në punë.
Akoma më tej KPP gjykon se për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët
ekonomikë pjesmarrës të disponojnë mjek në një nga format që parashikon dhe lejon ligji. Në
rastin konkret anëtarët e bashkimit të përkohëshëm të operatorëve ekonomikë provojnë me
dokumentacionin e paraqitur se disponojnë mjek në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi i cili
në mënyrë alternative parashtron dy mundësi të kontraktimit të mjekut përkatësisht nga
persona të specilizuar brenda ndërmarrjes dhe shërbime të specializuara jashtë ndërmarrjes.
Rezulton se anëtari i bashkimit të përkohëshëm të operatorëve ekonomikë “Sireta 2F” shpk ka
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të sigururuar në listpagesa mjekun e ndërmarrjes ndërsa anëtari tjetër i këtij bashkimi ka të
kontraktuar me kontratë shërbimi duke garantuar autoritetin kontraktor për realizimin me
sukses të mbrojtjes dhe parandalimit në punë i cili është dhe qëllimi kryesor dhe primar për
autoritetin kontraktor.
Gjithashtu sa i takon pretendimit të autoritetit kontraktor se të dy anëtarët e bashkimit të
operatorëve ekonomikë disponojnë të njëjtin mjek Komisioni sqaron se Neni 90 i “Kodit të
Punës” parashikon shprehimisht se: 1) Numri maksimal i orëve shtesë përcaktohet në
kontratën kolektive ose kontratën individuale të punës. 2) Nuk mund të kërkohet kryerja e
orëve shtesë javore kur punëmarrësi ka kryer 50 orë pune në javë. Në interpretim të bazës
ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kohëzgjatja ditore normale e punës është jo më pak
se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë është 50 orë punë në javë. Një person punon në
një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet numri maksimal i orëve shtesë”. Referuar
natyrës së kontratës që palët kanë zgjedhur të lidhin me mjekun dhe parashikimeve në të
përjashtohet mundësia e punësimit të saj me kohë të plotë në të dyja shoqëritë dhe
rrjedhimisht provohet se mjeku i kontraktuar nuk ka shkelur dispozitat ligjore mbi
dypunësimin. Komisioni gjykon se dokumentacioni i dorëzuar nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë ankimues është tërësisht i vlefshëm dhe plotëson kriterin e kualifikimit të
vendosur nga autoriteti kontraktor në dokumentat e propcedurës së prokurimit objekt ankimi.
Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
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 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzeri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Agri
Construction” shpk & “Company Riviera 2008 shpk & “Sireta 2F” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-73696-03-23-2017 me
objekt: “Ndërtim i bazës prodhuese për shkollën “Karl Gega” Tiranë’ me fond limit
119,888,747.5 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinisë.
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2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “4AM” shpk për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues “Agri Construction” shpk & “Company Riviera
2008 shpk & “Sireta 2F” shpk dhe të korigjojë shkeljet duke e kualifikuar kёtë
bashkim operatorësh.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera, në përputhje me
parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave “Për
Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë ankimues “Agri Construction” shpk & “Company Riviera
2008 shpk & “Sireta 2F” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1144 Protokolli; Datë 22.06.2017

Nr.1160 Datë 23.06.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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