REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 377/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës mbi skualifikimin e kandidati
blerës “Aldeko” sh.p.k. nga procedura e ankandit “Shitja e Lendë drusore
në këmbë”, me vlerë 4.549.800 lekë, zhvilluar në datën 08.05.2015, nga
autoriteti shitës, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Tiranë.

Ankimues:

“Aldeko” sh.p.k.
Adresa: Librazhd

Autoriteti shitës:

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Tiranë
Rruga “Hali Bega”, nr. 23, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, ndryshuar me
ligjin nr. 10346, datё 04.11.2010, VKM nr. 1719, datё 17.12.2008 “Pёr
miratimin e rregullave tё ankandit publik”, 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”, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, pretendimet e tij 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 kandidati blerës ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë ankandi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në nenin 42 të ligjit nr. 9874, date 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i
ndryshuar.
I.2. Kandidati blerës ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit shitës, dhe më pas ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
ankandeve, që shqyrton ankesat për procedurat e ankandit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit shitës dhe Komisionit të
Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
kandidatit blerës ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.04.2015 është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike, faqe 383-384,
procedura e ankandit “Shitja e Lendë drusore në këmbë”, me vlerë 4.549.800 lekë, zhvilluar në
datën 08.05.2015, nga autoriteti shitës, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Tiranë.

II.2. Në datën 11.05.2015 kandidati blerës ankimues “Aldeko” sh.p.k. ka marrë dijeni me
shkresën nr. 249/10 prot, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku
rezultoi i skualifikuar nga procedura e ankandit me arsyet:
1. Shoqëria “Aldeko” sh.p.k, nuk përmbush pikën 15, nuk ka asnjë dokument nga zyra e
përmbarimit që të vërtetojë se kjo shoqëri nuk ka detyrime ndaj të tretëve në ngarkim të saj
dhe nuk është në proces konfiskimi;
2. Shoqëria “Aldeko: sh.p.k nuk përmbush pikën H të kritereve të vecanta. Nuk ka asnjë
dokument të lëshuar nga Inspektoriati shtetëror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave, në Ministrinë e
Mjedisit, që të vërtetojë se kjo shoqëri nuk ka kryer vepra penale apo kundërvajtje
administrative në pyje.;
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II.4. Në datën 11.05.2015 kandidati blerës ankimues “Aldeko” sh.p. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit shitës, ku kundërshton arsyet e skualifikimit të tij.
II.5. Në datën 15.05.2015 autoriteti shitës, me anë të shkresës nr. 309/1 prot., i ka kthyer
përgjigje kandidati blerës ankimues “Aldeko” sh.p., duke e refuzuar ankesën e tij.
Në procesverbalin e mbajtur nga ana e Komisionit të ankandit të datës 30.04.2015, mbi
zhvillimin e ankandit, është shënuar i gjithë dokumentacioni që ndodhej në zarfet e mbyllura, të
paraqitura nga subjektet pjesëmarrëse. “Aldeko” sh.p.k, dokumenti i lëshuar nga zyra e
Përmbarimit, nuk ndodhej as në dosjen e paraqitur nga ky subjekt as në procesverbalin nr. 1 të
mbajtur dhe të firmosur nga gjithë antarët e KVO-së dhe përfaqësuesi më prokurë i subjektit
“Aldeko” sh.p.k z, F. Sh.
Përs ai përket arsyes së dytë, në pikën “H” është përcaktuar qartë se: Vërtetimi të cilit subjekti i
referohet duhej të merrej nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave në Ministrinë
e Mjedisit. Vërtetmi i lëshuar nga ky institucion dega Elbasan nuk mund të vërtetojë nëse
subjekti në fjalë ka kryer apo jo, kundërvajtje administrative dhe penale në fondin pyjor e
kullosor kombëtar.
II.6. Në datën 18.05.2015 kandidati blerës ankimues “Aldeko” sh.p. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
shitës si më poshtë:
1. Përsa i përket arsyes së parë të skualifikimit nuk qëndron pasi një dokument i tillë është
dhënë në prani të të gjithë komisionit. Për raste të kësaj natyre edhe nësë subjekti mund
ketë harruar për momentin, udhëzimi i prokurimit publik e lejon ta sjellë dhe me vonësë
sepse një dokument i tillë ekziston. Në rastin e pretendimeve se shoqëria mund të jetë në
proces falimentimi kjo vërtetohet dhe në QKR. Dokumentin e sipërcituar ne e kemi
dorëzuar para gjithë komisionit dhe skualifikimi është bërë qëllimisht.
2. Përsa i përket arsyes së dytë të skaulifikimit që gjoja nuk ka dokument të lëshuar nga
Inspektoriati shtetëror i mjedisit gjë e cila nuk qëndron. Subjekti në fjalë këtë vërtetim e
ka marrë nga Inspektoriati Shtetëror i Drejtorisë Rajonale Elbasan mbasi aty e ka
qendrën subjekti dhe po në këtë rajone ka ushtruar aktivitetin.[....]
II.7. Në datën 27.05.2015 autoriteti shitës, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Tiranë, ka
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën
e mësipërme të ankandit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit të kandidatit blerës ankimues, sipas së cilës
operatori ekonomik “Aldeko” sh.p.k mungon dokumenti i lëshuar nga zyra e Përmbarimit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Dokumentat Standarte të Ankandit, shtojca 5, pika 2. “Kriteret pjesëmarrëse për
kualifikim”, pika 15 kërkohet shprehimisht:
“Vërtetim se (subjekti juaj) nuk ka detyrime ndaj personave fizikë dhe juridikë, privat apo
shtetërorë të lëshuar nga Zyra e Përmbarimit”;
III.1.2 Referuar ligjit nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” i ndryshuar, neni 42
“Procedura e Ankimit”, pika 5, ku parashikohet: “Nëse autoriteti shitës nuk shqyrton ankesën
brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të
paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, ose në
rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti shitës, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti shitës. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit shitës.”
III.1.3 Referuar Ligjit nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, të ndryshuar, neni 36,
pika 3 parashikohet:
“Autoriteti shitës, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson se oferta është e vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
ankandit dhe në dokumentet e ankandit.”
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentave të dorëzuara nga kandidati blerës “Aldeko” sh.p.k., si dhe
nga procesverbali i mbajtur me datë 30.04.2015 nga anëtarët e KVO-së si dhe nga përfaqësuesi i
shoqërisë “Aldeko” sh.p.k z. F.Sh nuk rezulton të këtë dorëzuar një dokument të tillë.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit shitës për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ligjore, financiare, teknike si dhe kualifikimet e nevojshme,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se për këtë kriter, kandidati blerës nuk ka bërë të mundur
dorëzimin e një dokumenti të kërkuar si kusht për kualifikim e rrjedhimisht, pretendimi
kandidatit blerës ankimues “Aldeko” sh.p.k. nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimet e dytë të kandidatit blerës ankimues “Aldeko” sh.p.k. mbi
skualifikimin e këtij kandidati, pasi: Shoqëria “Aldeko” sh.p.k nuk përmbush pikën H të
kritereve të vecanta. Nuk ka asnjë dokument të lëshuar nga Inspektoriati shtetëror i Mjedisit
Pyjeve dhe Ujrave, në Ministrinë e Mjedisit, që të vërtetojë se kjo shoqëri nuk ka kryer vepra
penale apo kundërvajtje administrative në pyje, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Dokumentat Standarte të Ankandit, pika H. Tek “Kriteret e veçanta për kualifikim”,
kërkohet shprehimisht:
“Të mos kenë kryer vepër penale apo kundravajtje administrative në fondin pyjor e kullosor
kombëtar (Vërtetimet të merren) nga Drejtoritë e Shërbimit Pyjor ku subjekti ka kryer aktivitet
dhe Inspektoriati Shtetëror Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave në Ministrinë e Mjedisit”;
III.1.2 Referuar Ligjit nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, të ndryshuar, neni 36,
pika 3 parashikohet:
“Autoriteti shitës, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson se oferta është e vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
ankandit dhe në dokumentet e ankandit.”
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentave të dorëzuara nga kandidati blerës “Aldeko” sh.p.k., si dhe
nga procesverbali i mbajtur me datë 30.04.2015 nga anëtarët e KVO-së si dhe nga përfaqësuesi i
shoqërisë “Aldeko” sh.p.k z. F.Sh rezulton të këtë dorëzuar dokumentin:
-

-

Vërtetim nr. 512 prot., datë 16.04.2015 lëshuar nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor Elbasan,
Sektori Pyjor Librazhd me anë të së cilit vërtetohet se subjekti shfrytëzues “Aldeko”
sh.p.k me përfaqësues z. Arben Hoxha nuk ka kryer kundërvajtje administrative dhe
Penale në fondin pyjor dhe kullosor deri në datën 21.02.2015. Ky konstatim i është
referuar regjistrave të kundravajtjeve administrative e penale në Seksionin e Policisë
Pyjore në ish-Drejtorinë e Shërbimit Pyjor Librazhd.
Vërtetim nr. 441 prot., datë 17.04.2015 lëshuar nga Dega Rajonale e Qarkut Elbasan me
anë të së cilit vërtetohet se subjekti shfrytëzues “Aldeko” sh.p.k me përfaqësues z. Arben
Hoxha nuk është proceduar gjobitur nga Inspektoriati i Policisë Pyjore i Qarkut Elbasan.

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit shitës për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ligjore, financiare, teknike si dhe kualifikimet e nevojshme,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se për këtë kriter, kandidati blerës nuk ka bërë të mundur
dorëzimin e një dokumenti sipas kërkesave për kualifikim kërkuar nga autoriteti shitës e
konkretisht vërtetim lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave në
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Ministrinë e Mjedisit e rrjedhimisht, pretendimi kandidatit blerës ankimues “Aldeko” sh.p.k. nuk
qëndron.

Përsa më sipër, mbështetur në ligjin nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, i
ndryshuar me ligjin nr. 10346, datё 04.11.2010, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1719,
datë 17.12.2008, “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”, i ndryshuar, Vendimin e
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, njëzëri

Vendos

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga kandidati blerës “Aldeko” sh.p.k. për procedurën
e ankandit “Shitja e Lendë drusore në këmbë”, me vlerë 4.549.800 lekë, zhvilluar në
datën 08.05.2015, nga autoriteti shitës, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Tiranë.
2. Autoriteti shitës lejohet të vazhdojë me procedurën e ankandit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 925 Protokolli; Datë 18.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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