KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 427/2015
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 25.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt: “Mirëmbajtja e gropës së
mbeturinave dhe pastrimi për sezonin turistik në plazhin e
Bashkisë Sukth ”, me fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Sukth.

Ankimues:

“Du&Ko” sh.p.k
L.9, Rr. “11 Dëshmorët”,
Durrës

Autoriteti kontraktor:

Bashkia Sukth

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 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 e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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, 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 06.05.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit Mirëmbajtja e
gropës së mbeturinave dhe pastrimi për sezonin turistik në plazhin e Bashkisë Sukth ”, me
fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Sukth.
II.2. Në datën 12.05.2015 ka mbërritur në adresën e autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Du&Ko” sh.p.k. Në ankesë pretenohet si më poshtë:
1. Kërkesa: “Licencë profesionale si shoqëri me pikat NP-12A është kërkesë e pabazë
dhe në kundërshtim me objektin e procedurës së prokurimit.
2. Kërkesat për certifikatat ISO janë në shkelje të ligjit të prokurimti publik dhe
rregullavetë prokurimit publik pasi nuk kanë të bëjnë me objektin e prokurimit por
janë: Për qëllimin e pastrimit të ndërtesave industile e civile, menaxhimi e mbetjeve,
deratizimi, dizinfektimi; dhe aq më pak në përpjestim me përmasat e kontratës që
prokurohet dhe për këtë arsye autoriteti kontraktor duhe të marrë masa për heqjen e
tyre.
3. Kërkesa për inxhinier mjedisi duhet të zëvëndësohet me këkesën për inxhinier
mjedisi/inxhinier pyjesh ose agronom dhe kërkesa për inxhinier mekanik është e
pabazë dhe nuk ka lidhje me objektin e prokurimit.
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II.3. Në datën 15.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Kjo ankesë ka mbërritur në adresën e autoritetit kontraktor në datën
18.05.2015.
II.4. Në datën 27.05.2015 operatori ekonomik “Du&Ko” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 09.06.2015 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me
nr.981/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 666 prot., datë 09.06.2015 me objekt:
“Dërgim informacioni” , bashkëngjitur dokumentacioni mbi hartimin e dokumentave të
tenderit, shoqëruar me dokumentacionin për trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si informacionin e
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit përsa i përket kërkesës për Licencë profesionale
si shoqëri me pikat NP-12A që sipas tij është kërkesë e pabazë dhe në kundërshtim me
objektin e procedurës së prokurimit, Komisioni I Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e autoritetit kontraktor
është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“Operatori ekonomik duhet të disponojë liҫensën e pastrimit për ushtrimin e shërbimit (NP12 A, e vlefshme), dhe leje mjedisore nga QKL.”
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “a” e Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik, i ndryshuar, përcaktohet si vijon:
“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;”
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III.1.3. Në specifikimet teknike është parashikuar si më poshtë:
“Ky projekt konsiston ne mirembajtjen e gropes se hedhjes se mbeturinave ne Bashkine Sukth.
Ne kete projekt do te behet depozitimi i 3800 ton mbeturina te cilat do te transportohen nga
vendet e grumbullimit.Ne kete vend depozitimi hedhja e mbeturinave do te behet me shtresa.
Ne fillim te procesit do te behet hapja e gropes se plehrave me dimensione gjatesi dhe gjeresi
sipas parceles se percaktuar nga bashkia dhe me thellesi afersisht deri ne 5 m.
Proceset e punes qe do te zbatohen nga ky projekt jane si me poshte:
1.Ne fillim te procesit te punes do te behet hapja e gropes sipas sasise se percaktuar ne
preventiv.
2.Do te behet shtrimi i plasmasit ne gropen e hapur.
3.Do te behet grumbullimi i plehrave nga vendet e caktuara sipas sasise se percaktuar ne
preventiv.
4.Hedhja e mbeturinave do te behet me trashesi 1 m dhe do te behet ngjeshja dhe shtypja e tyre
me traktor.
5.Do te behet dezinfektimi i mbeturinave te shtypura.
6.Do te realizohet mbulimi i mbeturinave me plasmas mbas procesit te ngjeshjes dhe
dezinfektimit.
7.Nga ana e kontraktorit do te behet rrethimi i gropes sipas sasise se percaktuar ne preventiv.
Punimet e germimit do te kryhen me makineri eskavator.
Dherat e dala nga germimi nuk do te largohen pasi do te sherbejne per mbulimin e plehrave
mbas shtypjes dhe dezinfektimit te tyre me gelqere.
Gropa e hapur do te rrethohet me qellim qe te mos kemi renie te njerezve apo kafsheve qe mund
te kalojne rreth saj.
Transporti i plehrave do te behet nga kontraktori fitues.”
III.1.4. Gjithashtu në Termat e referencës janë përcaktuar detyrat per ndertimin dhe
rregullimin e vend-grumbullimit te plehrave. Detyra nr.2 “Përshkrimi i mjedisit” është
përcaktuar se mjedisi do të përshkruhet përmes, vlerësimit dhe prezantimit te të dhënave
bazë të mjedisit fizik, mjedisit biologjik dhe mjedisit social kulturor.
III.1.4. Sipas VKM–së nr.42, datë 16.01.2008 “Për mirtimin e rregullores për kriteret dhe
procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të
subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, Lidhja 3, përcaktohet si më poshtë
“N.P. 12 Punime të inxhinierisë mjedisore
Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta
ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm
të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe
zoologjik.
Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik,
konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve
hidrografike, eleminimin e prishjes së ekulibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka
buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit
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bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karierave
dhe mbetjeve inerte.”
Përsa më siëpr, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për
kategorinë e licencës së shoqërisë NP-12A nuk është e ekzagjeruar në kushtet kur, referuar
specifikimeve teknike dhe termave të referencës, kërkohet të kryhen punime të cilat kanë
lidhje me mjedisin fizik dhe biologjik, që përbën njëkohësisht fushën e veprimtarisë së
punimeve të inxhinierisë mjedisore, dhe si e tillë kjo kërkesë është e domosdoshme për të
garantuar kryerjen e punimeve në përputhje me kërkesat mjedisore.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit sipas së cilit kërkesat për certifikatat ISO janë në
shkelje të ligjit të prokurimit publik dhe rregullavetë prokurimit publik pasi nuk kanë të
bëjnë me objektin e prokurimit por janë: Për qëllimin e pastrimit të ndërtesave industile e
civile, menaxhimi e mbetjeve, deratizimi, dizinfektimi; dhe aq më pak në përpjestim me
përmasat e kontratës që prokurohet dhe për këtë arsye autoriteti kontraktor duhe të marrë
masa për heqjen e tyre, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualfikimit”, është kërkuar si më poshtë:
1. Operatori ekonomik duhet të disponojë certifikatat:
a) ISO 18001:2007 mbi Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe të Sigurisë në
Punë (e vlefshme) Për qëllimin e: Pastrimit të Ndërtesave Industriale e Civile,
Menaxhimi i Mbetjeve, Deratizimi, Dizinfektimi, Dizinsektimi;
b) ISO 14001:2004 mbi Sistemin e Menaxhimit Cilësor të Mjedisit (e vlefshme) Për
qëllimin e: Pastrimit të Ndërtesave Industriale e Civile, Menaxhimi i Mbetjeve,
Deratizimi, Dizinfektimi, Dizinsektimi;
c) ISO 9001:2008 mbi Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë (e vlefshme)Për qëllimin e
Pastrimit të Ndërtesave Industriale e Civile, Menaxhimi i Mbetjeve, Deratizimi,
Dizinfektimi, Dizinsektimi; dhe
d) BS ISO39001:2012 mbi Sigurinë në Rrugë.
Certifikatata, b, c duhet të jenë të përkthyera dhe të noterizuara.
III.2.2. Në pikën 2 të nenin 46 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, është parashikuar se:
“Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura,
që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të
cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.”
III.2.3. Në nenin 30 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, thuhet se:
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1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë
kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose
të ofertuesit.
2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.
III.2.4. Sipas “Njoftimit të kontratës” , Objekti i kontratës është: “Mirëmbajtja e gropës së
mbeturinave dhe pastrimi për sezonin turistik në plazhin në Bashkine Sukth.” Ndërsa
preventivi i punimeve përmban zëra si: Gërmim dheu me eskavator për hapje grope,
Sheshim + Shtypje me Traktor, Vendosje plasmasi çdo 3 m thellësi, Dizinfektim me gëlqere,
Rrethim me rrjetë teli, Mbushje me dhe çdo 1 m thellësi + ngjeshje, Hedhje dhe grumbullim
mbeturinash, Pastrimi i plazhit për 3 muajt e verës.
III.2.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje
me sukses të kontratës. Kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e
certifikatave ISO 18001:2007, ISO 14001:2004 dhe ISO 9001:2008, duke qenë se lidhet me
proceset e punës të përshkrura në specifikimet teknike dhe termat e referencës është një
kërkesë e cila nuk e tejkalon objektin e prokurimit dhe përmasat e kontratës që prokurohet
për aq kohë sa ekzistojnë organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit
kombëtar ose ndërkombëtar të cilat lëshojnë certifikatat e cilësisë të kërkuara në dokumentat
e tenderit akredituara. Gjithashtu mundësinë për ti siguruar këto certifikata duhet ta kenë të
gjithë shoqëritë e interesuara, gjë e cila nuk është kundërshtuar nga ankimuesi dhe, për këtë
arsye është dokument që mund të sigurohet edhe nga shoqëria ”Du&Ko” sh.p.k., sipas
kritereve përkatëse të certifikimit që u nënshtrohen të gjitha shoqëritë e interesuara.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2.6. Përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor për certifikatën BS ISO39001:2012
mbi Sigurinë në Rrugë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kjo kërkesë nuk është e
nevojshme për sa kohë që ajo nuk është në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet, dhe për këtë arsye duhet të hiqet nga kriteret kualifikuese të
dokumentave të tenderit.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit sipas së cilit kërkesa për inxhinier mjedisi duhet
të zëvëndësohet me kërkesën për inxhinier mjedisi/inxhinier pyjesh ose agronom dhe
kërkesa për inxhinier mekanik është e pabazë dhe nuk ka lidhje me objektin e prokurimit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, është kërkuar si më poshtë:
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“Operatori ekonomik duhet të ketë 1 inxhinier mjedisi dhe 1 inxhinier mekanik të cilët duhet
të jenë në listë pagesa, vërtetuar kjo me kontratën e punës, librezën e punës,diplomën dhe
listë pagesat e vitit 2014 dhe Janar – Shkurt 2015.]”
Përsa i përket pretendimit për inxhinierin e mjedisit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se kërkesat për personelin e nevojshëm për këtë procedurë prokurimi lidhen ngushtësisht
edhe me kualifikimet e nevojshme profesionale, rrjedhimisht edhe në kërkesën për licencën
NP 12A, autoriteti kontraktor duhet të ketë parasysh në vendosjen e kriterit që, në lidhje me
inxhinierin e mjedisit, përmbushja e këtij kriteri nga ana e operatorëve ekonomikë mund të
realizohet edhe me profesione që pajisen me pikën e licencës NP 12A, të cilët ofrojnë
shërbime të inxhinierisë mjedisore siç është kërkuar në dokumentat e tenderit.
Ndërsa lidhur me kërkesën për inxhinier mekanik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
nisur nga preventivi i punimeve, specifikimet teknike dhe termat e referencës, kjo kërkesë e
tejkalon objektin e prokurimit, duke penguar pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në
procedurat e prokurimit publik për pasojë pengon konkurrencën ndërmjet operatorëve
ekonomikë, në kundërshtim me qëllimin e ligjit të prokurimit publik, sanksionuar në nenin 1 të
tij.
Pretendimi i ankimuesit qëndron për inxhinierin mekanik.
III.4. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
29.05.2015 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar me hapjen e ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave
të tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor
duhet të anulojë procedurën e prokurimit.
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
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Du&Ko” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Mirëmbajtja e
gropës së mbeturinave dhe pastrimi për sezonin turistik në plazhin e Bashkisë Sukth
”, me fond limit 2.500.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
18.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Sukth.”
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimin e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
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4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Du&Ko” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 981 Protokolli,
Datë 27.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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