KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 606/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Korsel” sh.p.k
dhe “Fusha” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”
me objekt: “Pyllëzimi dhe gjelbërimi i kurorës së qytetit të
Sarandës”, me fond limit 16.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 25.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Sarandë.”

Ankimues:

“Albgarden” sh.p.k
Lezhë

Palë e ankimuar:

Bashkia Sarandë

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. 1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e 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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorёt e çështjes, z. Muharrem Çakaj, z.
Hektor Muçaj, z. Denar Biba, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
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, i cili e ka
refuzuar atë, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”.
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 03.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Pyllëzimi dhe gjelbërimi i kurorës së qytetit të Sarandës”, me fond limit
16.666.666 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 25.09.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Korsel” & “Fusha”
“Albgarden”
“Eurotek-Alb”
“Green Farm”

15.340.524 lekë, kualifikuar
16.600.000 lekë, kualifikuar
s’ka paraqitur ofertё.
s’ka paraqitur ofertë.
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II.3. Nё datёn 09.10.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave.
II.4. Në datën 13.10.2014 operatori ekonomik “Albgarden” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet kualifikimi i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Korsel” sh.p.k & “Fusha” sh.p.k, për arsyet e mëposhtme:
1. Shoqëria “Korsel” sh.p.k nuk ka kontratë të ngjashme (pyllëzim dhe gjelbërim) sa
40% e vlerës së kontratës dhe nuk disponon për këto kontrata të realizuara
dokumentat e kërkuara në kriteret e kualifikimit 1.Cerifikatë Fitosanitare
2.Certifikatë origjine (për bimët) për kontratat e mbylluara për vitet 2011, 2012,
2013.
2. Subjekti “Korsel” sh.p.k nuk disponon certifikatat ISO 9001-2008, ISO 14001-2004,
OHSAS 18001, ISO 39001 me veprimtari gjelbërim, pyllëzim […].
3. Subjektit “Korsel” sh.p.k i mungon “Autorizimi mjedisor” për aktivitetin ku ai
ushtron veprimtarinë në fushën e pyjeve dhe prodhimin e fidaneve dekorativ.
4. Subjekti “Korsel” sh.p.k nuk ka certifikatë fitosanitare dhe origjinë për fidanet.
Subjekti “Korsel” sh.p.k nuk ka paraqitur të dy certifikatat fitosanitare dhe origjinë
për bimët.
5. Subjekti “Korsel” sh.p.k nuk ka në QKR veprimtarinë punime në fushën e
pyllëzimeve, vlerë e cila zë vlerën më të madhe në punime.
6. Në kundërshtim me kërkesën e autoritetit kontraktor, subjekti “Korsel” sh.p.k nuk
ka të regjistruar dy inxhinierë agrarë, por ka një inxhinier pyjesh dhe një inxhinier
agrar, dhe për inxhinier pyjesh mungon certifikata për “Shërbime profesionale për
projektime. Shërbime profesionale për zbatime”, lëshuar nga Ministria e Mjedisit.
II.5. Sipas ankimuesit, në datën 20.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
elektronikisht shoqërisë “Albgarden” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën. Autoriteti kontraktor
nuk ka dhënë asnjë informacion për trajtimin e ankesës.
II.6. Nё datёn 28.10.2014 operatori ekonomik “Albgarden” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Korsel” sh.p.k dhe “Fusha” sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimit,
me të njëjtat pretendime të parashtuara në autoritetin kontraktor për shoqërinë “Korsel”
sh.p.k.
II.7. Në datën 10.11.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa nr.
2210/1 prot., datë 05.11.2014 e autoritetit kontraktor ku jepet informacion mbi procedurën
e mësipërme të prokurimit, por nuk informohet Komisioni i Prokurimit Publik mbi
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Albgarden” sh.p.k.

3

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit sipas së cilit Shoqëria “Korsel” sh.p.k nuk ka
kontratë të ngjashme (pyllëzim dhe gjelbërim) sa 40% e vlerës së kontratës dhe nuk
disponon për këto kontrata të realizuara dokumentat e kërkuara në kriteret e kualifikimit 1.
Cerifikatë Fitosanitare 2.Certifikatë origjine (për bimët) për kontratat e mbylluara për vitet
2011, 2012, 2013, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 10 “Kritetet e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 1, nga
ana e autoritetit kontraktor është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“1. Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
a. Punë të ngjashme me vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të
kontratës që prokurohet pa TVSH, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit (2011,
2012, 2013) të aktivitetit të operatorit.
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të operatorit ekonomik do të kryhet bazuar në
deklaratat e dokumentat e mëposhtme:
- Kopje kontrate
- Aktin e kolaudimit
- Fatura tatimore
- Certifikatë fitosanitare
- Certifikate origjine (per bimët).
Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në
bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.”
III.1.2. Operatori ekonomik “Korsel” sh.p.k. ka ofertuar si anëtar i bashkimit të përkohshëm
të operatorëve ekonomikë “Korsel” & “Fusha” sh.p.k.
Sipas kontratës së lidhur ndërmjet këtyre dy shoqërive për këtë qëllim, rezulton se:
“Të gjitha punimet shoqëritë do t’i kryejnë së bashku, duke bërë bashkimin e mjeteve
financiare, mjetet e punës, dhe personelin, duke qënë përgjegjës për ekzekutimin e kontratës
në përputhje me kushtet e përcaktuara nga tenderuesi.
Palët ranë dakort që të gjitha punimet t’i kryejnë së bahku dhe sipas preventivit.
Përfaqësuesit e shoqërive kanë rënë dakort që sipas punimeve të kryera të bëjnë edhe
ndarjen e fitimit dhe konkretisht shoqëria “Fusha” sh.p.k do të marrë 60% dhe do të kryejë
punime (do të kryejë furnizimin dhe mbjelljen e pemëve), kurse shoqëria “Korsel” sh.p.k do
të marrë 40% të fitimit dhe do të kryejë ujitjen e pemëve vaditjen, ruajtjen mbikqyrjen e
punimeve nga inxhinierët dhe elementët e tjerë [...].
Shoqëria “Korsel” sh.p.k do të pajiset me prokurë për përfaqësimin e këtij bashkimi [...].”
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III.1.3. Në plotësim të kërkesës së mësipërme, operatori ekonomik “Korsel” sh.p.k ka
paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kontratë datë 20.04.2012 lidhur me Bashkinë Maliq, me objekt: “Shërbimi i
pastrimit, grumbullimit, largimit dhe përpunimit të mbeturinave urbane, mirëmbajtja
e sipërfaqeve të gjelbërta dhe dekori i qytetit Maliq”, për periudhën 5 vjecare, nga
data 01.06.2012 deri më 01.06.2017, me vlerë 32.557.078 lekë (pa TVSH). Shërbimi
i gjelbërimit është 10.074.000 lekë (për 5 vjet). Kjo kontratë është shoqëruar si më
poshtë:
-

Formular vlerësimi, lëshuar nga Bashkia Maliq për kontratën me vlerë
32.557.078 lekë (pa TVSH).

2. Formular vlerësimi lëshuar nga Bashkia Maliq për objektin e kontratës “Gjelbërimi i
territoreve publike Bashkia Maliq”, me vlerë 1.316680 lekë. Data e fillimit të
kontratës 05.12.2012 dhe data e mbarimit 06.01.2013.
-

Faturë tatimore shitje datë 08.12.2012 me vlerë 1.316.680 lekë (pa TVSH) për
Bashkinë Maliq.

3. Kontratë datë 24.11.2008 të lidhur me Bashkinë Maliq me objekt: “Realizimi i
shërbimit të pastrimit, grumbullimit, largimit dhe përpunimit të mbeturinave urbane,
mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta dhe dekori i qytetit Maliq”, për periudhën nga
nga data 01.01.2009 deri në 31.12.2011.
-

Vërtetim realizimi, datë 05.03.2012 për kontratën tre vjecare të lidhur me
Bashkinë Maliq nga data 01.01.2009 deri në 31.12.2011 me një vlerë prej
18.220.067, për shërbimin e pastrimit, grumbullimit, largimit dhe përpunimit të
mbeturinave urbane, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta dhe dekorin e qytetit
Maliq.

4. Situacione “Mbi punimet e kryera për pastrimin e evadimin e mbetjeve urbane të
qytetit Maliq” për periudhën Janar-Tetor 2012, ku vlera e zërit “Aktivitete
gjelbërimi” është 1.032.060 lekë.
5. Vërtetim realizimi, lëshuar nga Bashkia Korcë në datën 18.09.2014 për kontratën me
objekt: “Shërbim funeral (Mirëmbjatjen e varrezave publike dhe atyre të
dëshmorëve)”. Sipas këtij vërtetimi shoqëria “Korsel” sh.p.k ka lidhur kontratë me
Bashkinë Korcë që prej datës 01.07.2009 dhe kontrata e fundit që është lidhur në
datën 01.02.2012 me vlerë 4.156.304 lekë në vit është e vlefshme deri në datën
31.12.2014.
-

Situacione mbi punimet e kryera për mirëmbjatjen e varrezave publike dhe të
dëshmorëve në qytetin e Korcës për periudhen 01 janar 2012 deri në 31 gusht
2014.
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III.1.4. Operatori ekonomik “Fusha” sh.p.k ka paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kontratë datë 29.08.2011 me Komunën Farkë, me objekt: “Furnizim, vendosje pemë
dekorative”, me vlerë 39.528.000 lekë. Data e mbarimit të kontratës është
20.10.2011. Kjo kontratë është shoqëruar me:
-

Formular vlerësimi, lëshuar nga Komuna Farkë.

-

Situacione përfundimtare.

-

Proces verbalin e kolaudimit datë 20.10.2011.

III.1.5. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret
që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” Ndërsa në
nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
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...”.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Në
këtë kontekst edhe kërkesa e autoritetit kontraktor që vlerësimi i përvojës së suksesshme të
operatorit ekonomik, përvec të tjerave, do të kryhet bazuar edhe në dokumentat të tilla si
Certifikatë fitosanitare dhe Certifikate origjine (per bimët) përbën detyrim ligjor për t’u
plotësuar nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, ndërkohë që në ofertën e paraqitur nga
bashkimi i mësipërm i operatorëve ekonomikë mungojnë këto dokumenta.
Komisioni gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor
është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me
përvojën e duhur, vërtetuar kjo edhe nëpërmjet dokumentave të tilla si Certifikatë
fitosanitare dhe Certifikate origjine (per bimët). Duke qenë se, nga bashkimi i mësipërm i
operatorëve ekonomikë përvojat e mëparshme nuk janë shoqëruar me Certifikatat
fitosanitare dhe Certifikatat e origjinës (për bimët), nuk është provuar aftësia teknike për
realizimin e kontratës objekt prokurimi. Për këtë arsye, Komisioni nuk e konsideron të
përmbushur kërkesën e sipërcituar të autoritetit kontraktor.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë 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.
Përsa mësipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
6

III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se Subjekti “Korsel” sh.p.k nuk disponon
certifikatat ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001, ISO 39001 me veprimtari
gjelbërim, pyllëzim […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2,
gërmat “f”, “g”, “h”, dhe “j”, është kërkuar shprehimisht: .
f) Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat ISO 9001 – 2008 për
ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit, të vlefshme. (gjelbërim, pyllëzime)
g) Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat ISO 14001 – 2004 për
ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit, të vlefshme. (gjelbërim, pyllëzime)
h) Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat OHSAS-18001 për ushtrim
të aktivitetit objekt i prokurimit, të vlefshme (gjelbërim, pyllëzime)
i) Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat ISO 39001 për ushtrim të
aktivitetit objekt i prokurimit, të vlefshme (gjelbërim, pyllëzime)
(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
certifikatat ISO).
III.2.2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Korsel” sh.p.k & “Fusha” sh.p.k kanë paraqitur
dokumentacionin e mëposhtëm:
Shoqëria “Korsel” sh.p.k:
1. Certifikatë EN ISO/9001-2008 në sistemin e manaxhimit mjedisor në linjë dhe standart
të lartë si më poshtë vazhdon:
“Shërbim për pastrimin e qyteteve, ndërtesave civile e industriale dhe për pastrimin,
shpërndarjen dhe desinfektimin nga insektet.”
2. Certifikatë EN ISO/14001; 2004 në sistemin e manaxhimit mjedisor në linjë dhe standart
të lartë si më poshtë vazhdon:
“Shërbim për pastrimin e qyteteve, ndërtesave civile e industriale dhe për pastrimin,
shpërndarjen dhe desinfektimin nga insektet.”
3. Certifikatë BS ISO/9001-2008 për qëllimet e mëposhtme:
“Lëvizje për në dhe nga vendndodhja për fshirjen e rrugëve dhe mirëmbatja e peisazhit
– menaxhim, planifikim dhe mirëmbajtje e mjeteve të nevojshme për lëvizje.”
4. Cerifikatë OHSAS 18001:2007 në fushën e mëposhtme:
“Ofrimin e shërbimeve të pastrimit të qyteteve, objekteve civile dhe industriale,
manaxhimin e mbeturineve, dezinfektimin, shkatërrimin dhe dezinkticizimin.”
Shoqëria ”Fusha” sh.p.k ka paraqitur:
1. Certifikatë EN ISO/14001 : 2004 për fushat e mëposhtme:
“Ofrimin e shërbimeve në ndërtimin e autostradave, rrugëve, ndërtesave, punimeve civile
inxhinierike, fshirjen e rrugëve dhe mirëmbajtjen e ambientit.”
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2. Certifikatë OHSAS 18001 : 2007 në fushat e mëposhtme:
“Ndërtimin e autorstradave, rrugëve, rezidencave, ndërtesave komerciale dhe
industriale, ndërtimin e depove të ujit, rrjetet e kanalizimeve dhe ujësjellësave, punime të
ndryshme inxhinierike, punime pastrimi dhe mirëmbajtjen e rrugëve.”
3. Certifikatë EN ISO 39001 : 2012 për fushat e mëposhtme:
“Lëvizja tek dhe nga vendet e ndërtimit për autrostradat, rrugët, ndërtesat, punimeve
civile inxhinierike, për fshirjen e rrugëve dhe mirëmbajtjen e ambientit. Menaxhimin,
planifikimin projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së nevojshme për
lëvizjen e makinerive.”
4. Certifikatë EN ISO 9001 : 2008 për fushat e mëposhtme:
“Ofrimin e shërbimeve në ndërtimin e autostradave, rrugëve, ndërtesave, punimeve civile
inxhinierike, fshirjen e rrugëve dhe mirëmbajtjen e ambientit.”
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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...”.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
asnjëri nga anëtarët e bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Korsel” sh.p.k
dhe “Fusha” sh.p.k nuk plotëson kriteret e parashikuara nga autoriteti kontraktor në pikën 2
të “Kapaciteti teknik, gërmat “f”, “g”, “h”, dhe “j”, pasi asnjë nga certifikatat e paraqitura
prej tyre nuk ka të përfshirë në objektin e certifikimit, aktivitetin e objektit të prokurimit
(gjelbërim, pyllëzime).
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se operatorit ekonomik “Korsel” sh.p.k i mungon
“Autorizimi mjedisor” për aktivitetin ku ai ushtron veprimtarinë në fushën e pyjeve dhe
prodhimin e fidaneve dekorativ, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti teknik”, pika 2, gërma “c”, nga ana
e autoritetit kontraktor është kërkuar si vijon:
“Leje, Kodi III.1.A. “Autorizim mjedisor për aktivitetin “Studime, projektime dhe punime në
fushën e pyjeve dhe prodhimin e fidanëve pyjore dhe dekorativ””, të lëshuar nga QKL.”
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III.3.2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Korsel” sh.p.k dhe “Fusha” sh.p.k ka paraqitur
si më poshtë:
Operatori ekonomik “Korsel” ka paraqitur:
1.

Leje, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, me Kod III.1.A. Emërtimi
përshkrues i veprimtarisë në këtë Leje është:
“Autorizim mjedisor për veprimtarinë: Pastrim dhe largim i mbetjeve urbane në
pjesën perëndimore 1 të qytetit të Tiranës”.

2. Akt-Miratimi Autorizim Mjedisor, lëshuar nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, Qarku
Tiranë në datën 21.10.2010 për veprimtarinë: Pastrim i pjesës perëndimore - 1 të
Qytetit të Tiranës.
Operatori ekonomik “Fusha” sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë dokument lidhur me kërkesën e
mësipërme të autoritetit kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se bashkimi i mësipërm i operatorëve ekonomikë nuk
e plotëson kushtin e vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me autorizim mjedisor për
aktivitetin e studimeve, projektimeve dhe punimeve në fushën e pyjeve dhe prodhimin e
fidanëve pyjore dhe dekorativ, pasi i vetmi dokument i paraqitur nga ky bashkim në emër të
shoqërisë “Korsel” sh.p.k ka si objekt të veprimtarisë pastrimin dhe largimin e mbetjeve
urbane, objekt i cili nuk përputhet me kërkesën e autoritetit kontraktor. Pra kushti i
mësipërm i autoritetit kontraktor nuk plotësohet nga asnjëra prej shoqërive në bashkimin e
përkohshmë, në kundërshtim me nenin 46 dhe 53 të LPP-së si më sipër cituar, si dhe në
kundërshtim me rregullat e prokurimit publik ku parashikohet: “Çdo operator ekonomik
duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP-së, dhe ato të
përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe
ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Albgarden” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, tashmë që i janë pranuar pretendimet e
mësipërme, cilado qoftë vendimmarrja për pretendimet e mbetura, kjo vendimmarrje nuk ka
më ndikim mbi fatin e çështjes, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të
procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albgarden” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Procedurë e hapur” me objekt: “Pyllëzimi dhe gjelbërimi i
kurorës së qytetit të Sarandës”, me fond limit 16.666.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 25.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Sarandë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Korsel” & “Fusha” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e
konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtё bashkim operatorësh.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Albgarden” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1719 Protokolli,
Datë 28.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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