VENDIM
K.P.P. 656/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 04.10.2018 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

Modifikim i kritereve për kualifikim të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me nr. REF-72671-05-31-2018, me objekt
“Rivitalizim i Qendrës Gosë, Bashkia Rrogozhinë”, me fond limit
83.000.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
02.07.2018, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Rrogozhinë.

Ankimues:

“Aurora Konstruksion” sh.p.k.
Rruga Bulevardi “Zogu i I”, Pll.Rreli 98, Pranë Fakultetit të
Shkencave, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Rrogozhinë
Lagja nr.1, Rrogozhinë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 01.06.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF72671-05-31-2018, me objekt “Rivitalizim i Qendrës Gosë, Bashkia Rrogozhinë”, me fond limit
83.000.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 02.07.2018, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Rrogozhinë.
II.2. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, në datën 05.06.2018, operatori ekonomik
ankimues “Aurora Konstruksion” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...] Në “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit” sipas Dokumentave Standarte të
Tenderit të publikuara në rrjetin elektronik të APP ju si AK keni kërkuar në DT (Dokumentat e
Tenderit) në faqen zyrtare ëëë.app.gov.al për këtë procedurë prokurimi.
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1. Në pikën 2/3.6 të DT; Licencën profesionale sipas modelit nga MPPTT ku ndër të tjera keni
kërkuar dhe pikën NS-1 me Klasifikim “C”, pra NS-1C. Po pse nuk keni kërkuar klasifikimin “A”
ose “D” ose të fundit “G”??!! Nga jeni nisur që keni vendosur klasifikimin “C” për këtë kategori
punimesh? Ju sigurisht kur keni kërkuar Kategoritë dhe Klasifikimet përkatëse përfshi dhe
Kategorinë dhe Klasifikimin NS – 1C. Por këtë Kategori dhe Klasifikim NS-1C si e keni vendosur
në KVK? A jeni referuar Preventivit të Punimeve të cilat do të kryhen nga OE dhe për këtë ju duhet
të kërkoni klasifikimeve dhe kategorive të punimeve??!! Si mund të kërkohen Kategori dhe
Klasifikime për punë që nuk do të bëhen fare? Ju mundet të kishit vendosur për këtë llogjikë
veprimi në KVK të kësaj procedure prokurimi edhe Kategorinë edhe Klasifikimin për punime mbi
shina dhe traversa për shembull të cilat përmblidhen në Kategorinë NS – 11 me Klasifikim
përkatës, por në fakt nuk e keni kërkuar; Përse? Sepse nuk mund të kërkoni Kategori dhe
Klasifikime për punime që nuk janë në Preventivin e Punimeve bashkangjitur DT pjesë përbërëse
e tyre dhe si të tilla nuk janë punë që do të kryhen dhe sigurisht për këtë keni bërë mirë në përputhje
me DST, Rregulloren e Prokurimit Publik si dhe në përputhje me ligjin e Prokurimeve. Por atëherë
përse keni kërkuar Kategori dhe Klasifikim për punime që përmblidhen në NS-1C kur në ndërtimin
e këtij objekti sipas kësaj procedure prokurimi nuk ka fare punime për prishjen e ndërtimeve që
përmbledh NS-1C. Por si mundet të vendosësh në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit një kriter që
nuk ka lidhje fare me punën dhe të kërkosh licencë nga OE ne klasifikime dhe kategori punimesh
të cilat nuk janë fare në preventivin e punimeve dhe nuk do të bëhen fare në punën që do të kryhet
sipas kësaj procedure prokurimi. Për këtë AK e Bashkisë Rrogozhinë duhet të rishikojë këtë
kërkesë jo ligjore të vendosur në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit dhe të vendosë Kategori dhe
Klasifikime në përputhje me punimet që do të kryhen dhe me preventivin e punimeve si ne Natyrës
së këtyre punimeve dhe në fundsion të Sasisë së tyre në përputhje me VKM Nr.42, dt 16.01.2008
tek e cila duhet të mbështetet gjithë veprimtaria ndërtimore për subjektet ndërtuese ose OE që
marrin pjesë në një procedurë prokurimi dhe për këtë janë të ngarkuara me përgjegjësi ligjore
AK-të e institucioneve shtetërore ose vendore për të zbatuar me rigorozitet LPP dhe aktet
nënligjore në funksion të këtij ligji.
2. Keni kërkuar në pikën 2/3.7 të DT në nënpikën e dytë të saj që në rastin se faturat janë pa tvsh
të paraqitet kuponi tatimor. Ja u kanë thënë gabim ata që keni dëgjuar se kuponi tatimor vlen
vetëm kur blen KASH me lekë në dorë ndërsa Fatura Tatimore janë faturat me Tvsh, por edhe
fatura model 4, pra pa Tvsh lëshuar nga persona fizik që mund të shlyhen edhe nëpërmjet bankes.
Pra AK e Bashkisë Rrogozhinë [...]. Hiqeni këtë kriter abuziv sa më shpejt dhe vendosni kriter të
mbështetur në ligj përsa i përket problemit të faturave që do të shoqërojnë makineritë dhe pajisjet.
3. Në pikën 2/3.10 keni kërkuar Certifikim ISO për OE pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi,
por keni kërkuar vec të tjerave dhe certifikimet 1. ISO BS EN 13331-1; 2002; 2. ISO DC CEN/TR
15128;2005. ISO BS EN 13331-1; 2002 kjo ISO ka të bëjë me Sisteme Metalike të Cative të
Montuara me Parafabrikat, që në fakt do të thote me pjesën metalike të parafabrikimit që janë
sistemet e paranderura si dhe specifikime të tjera që nuk lidhen fare me punimet sipas preventivit
bashkangjitur DT. ISO DC CEN/TR 15128;2005 – Kjo ISO ka të bëjë me rikostruksionin në
prezencë të ujit të kanalizimeve të ujërave të zeza të kullimit të urave bonifikuese. E para nuk kemi
rikonstruksion të punimeve në preventivin e punimeve por ndërtim. E dyta këto lloj certifikimesh
janë për material të tubacioneve të vecanta dhe jo të zakonshme që janë të specifikuara në
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preventivin e punimeve. Atëherë përse kërkohen dhe vendosen në KVK këto kërkesa për OE,
pjesëmarrës në këtë garë që ato të mos ti disponojnë dhe mundësisht ti ketë ai OE që kërkon të
shpallë fitues AK e Bashkisë Rrogozhinë??!! Pra këto 2 kërkesa si kritere të vecanta të kualifikimit
në këtë procedurë prokurimi janë kritere abuzive dhe si të tilla duhet të hiqen nga DT.
3. Keni kërkuar si KVK që OE pjesëmarrës në këtë garë dhe të jenë në listëpagesat e OE:
- 1 teknik ndertimi
- 2 teknike hidraulike
- 1 teknik gjeometer
- 1 teknik mekanik
E para, punimet e ndërtimit janë gati 80 % e preventivit të punimeve, kurse punimet e tjera rreth
20%. Përse kërkohet 1 teknik ndërtimi dhe 2 teknike hidraulike, dhe nuk kërkohen këto në
përputhje me punimet që do të kryhet? Me qef është kjo si ti teket AK apo në përputhje me punimet
kërkohen dhe njerëzit që drejtojnë teknikisht?? Pse keni kërkuar Teknik Mekanik me diplomë të
shkollës së mesme kur nuk ka fare punime mekanike??? Përse nuk jepni rrugë alternative që nëse
nuk ke Teknik të mesëm të kesh inxhinierë Mekanikë apo është halli që ju ka zënë që të mos jepni
alternativa???
E dyta, Ju duhet ta dini që Tekniku i Ndërtimit, Tekniku Hidraulik dhe Gjeometri duhet të kenë
mbaruar shkollën e mesme teknike të ndërtimit e cila ka qenë e vetmja për këto 3 profesione kështu
që nuk e gjen do më siplomën e shkollës së mesme nëse janë teknikë Hidraulikë, Gjeomet apo
Teknik Ndërtimi.
Pra ju duhet të kishit kërkuar teknikë ndërtimi ose inxhinierë Ndërtimi, Gjeodet ose dhe/ Inxhinier
Mekanik nëse OE nuk ka këto teknikë të mesëm.
Por ju nuk e keni hallin këtu: Ju kërkoni dokumentacion që nuk gjendet enkas që të eleminoni OEtë pjesëmarrës në këtë garë dhe pastaj për OE –në që doni të shpallni fitues bëni si bëni dhe i
quani ndonjë dokument jo ligjor për ta shpallur fitues se nuk shpjegohet ndryshe fakti që ju kërkoni
diploma që nuk vërtetojnë atë që ju keni kërkuar në KVK dhe nga ana tjetër nuk parashikoni që
një OE mund të mos ketë teknikë por mund të ketë inxhinierë të fushave që keni kërkuar me anë të
teknikëve të mesëm.
Pra vetë kërkesa abusive që ju keni vendosur në KVK që një OE të ketë vetëm Teknik të mesëm të
sipërshënuar dhe pa alternativë tjetër që janë inxhinier përkatës tregon për metodat korruptive që
tentoni të fusni në KVK e kësaj procedure prokurimi.
Ju duhet të kërkoni profesione në lidhje me punimet që do të kryhen dhe në bazë të dokumentave
ligjore që disponojnë organet shtetërore si dhe të jepni alternativa të ndryshme për specialistët që
do të kryejnë këto punë, prandaj duhet të hiqni këto kushte abusive të theksuar nga ana jonë si OE
në këtë pikë të DT.
2. Keni kërkuar në pikën 2/3.13 të DT 3 punonjës për sigurimin teknik dhe mbrojtjen e shëndetit
në punë të cilët veç të tjerave të kenë dëshmi përkatëse.
Pra ju si AK as nuk dini fare si janë ligjet ose bëni sikur nuk dini dhe as keni frikë që bëni gjëra
jashtë ligjit.
Ligji nr. 161/2014 e ka cfuqizuar dhënien e dëshmive për sigurimin dhe shëndetin në punë të
parashikuar në ligjitn 10237 Neni 38 i tij. Për këtë shiko ligjet përkatëse bashkëlidhur kësaj
ankese.
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Përfundimisht ju si AK e Bashkisë Rrogozhinë keni paraqitur DT jo në përputhje me DST të
shpallura nga APP, Rregulloren e Prokurimit Publik dhe në kundërshtim me vetë Ligjin e
Prokurimeve.
Përsëritja e gabimeve sipas pikave të sipërshënuara që ne kimi paraqitur në këtë ankesë tregon se
nuk bëhen aksidentalisht këto gabime pavarësisht impaktit të njëjtë që japin ato në zbatimin e ligjit
qëllimisht ose jo qëllimisht.
Nëse nuk ndryshojnë këto kritere brenda afatit ligjor të përcaktuar me ligj jemi të detyruar që
përveçse të ndjekim rrugën ligjore në KPP dhe të njoftojmë APP për kriteret jo ligjore të
publikuara në rrjetin e saj elektronik, do ti drejtohemi Ministrisë së Punëve të Brendshme që
mbulon veprimtarinë e Bashkive në rang ministerial, Ministrisë së Biznesit dhe Antikorrupsionit
pranë Kryeministrit si dhe të vemë në dije ekzekutivin nëpërmjet portalit “Shqipëria që duam”,
gjithashtu do të njoftojmë me shkresë të dedikuar Kontrollit të Lartë të Shtetit KLSH që të fillojë
procedurën e kontrollit që nga momenti i shpalljes së kësaj procedure abuzive dhe korruptive nga
ana e AK-së Bashkisë Rrogozhinë.
Qëllimi i AK Bashkisë Rrogozhinë përfundimisht nuk është të realizojë një procedurë prokurimi
në dobi të taksapaguesve për të shpallur fitues një OE me çmim sa më të ulët nëpërmjet
konkurrencës së ndershme, duke zbatuar Rregulloren e Prokurimit Publik, DST të shpallura nga
APP dhe në përputhje me Ligjin e Prokurimit, por tenton të vendosë një çmim sa më të lartë për
OE fituese nëpërmjet uljes së kompetitivitetit të garës, duke ulur me metoda abuzive dhe korruptive
numrin e pjesëmarrësve OE në këtë procedurë prokurimi. Kjo është e rrezikshme dhe për këtë
patjetër do ti drejtohemi veç institucioneve të sipërshënuara dhe Prokurorisë.
II.3. Në datën 07.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues
nëpërmjet shkresës me nr. 2517 prot., duke mos e pranuar ankesën e paraqitur.
Konkretisht autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes argumenton si më poshtë vijon:
[…]
Lidhur me pretendimin se faturat të cilat nuk janë sipas formatit të TVSH duhet të shoqërohen me
kuponin tatimor, është një kërkesë e pambështetur, ju bëjmë me dije se, kërkesa për kualifikim gjen
mbështetje ligjore në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, si edhe në dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi për TVSH. Pretendimi
që ju ngrini lidhur me këtë kriter, sjell si pasojë evazionin fiscal. Në këto kushte, pretendimi i
ngritur për këtë pikë nuk qëndron dhe nuk gjen mbështetje ligjore. Në këto kushte nuk merret në
konsideratë.
Lidhur me pretendimin për çertifikimet dhe standartet ndërkombëtare ISO, ju bëjmë me dije se të
dy çertifikimet që ju pretendoni si diskriminuese, kanë lidhje me objektin e prokurimit, për të cilat
duhet ti referoheni zërave të preventivit, si dhe projektit të objektit. Gjithashtu ju sqarojmë se,
referuar zërave të preventivit që tenderohet, kemi të bëjmë edhe me rastin e rikonstruksioneve, si
dhe të cative të montuara me sisteme metalike, si dhe zërave për ujësjellës kanalizime. Kërkesa e
AK për këtë pikë është mbështetur në pikën 2 të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe
çertifikata të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të
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ofertuesit me standartet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edeh standartet për menaxhimin e
mjedisit. Në këto kushte pretendimi i ngritur për këtë pikë, nuk merret në konsideratë.
Lidhur me pretendimin për teknikët e kërkuar ju bëjmë me dije se arsyetimet e dhëna nga ana juaj
nuk janë të shoqëruara me dokumentacion, si dhe për më tepër nuk gjen mbështetjen ligjore. Puna
në objekt do të kryhet nga i gjithë stafi teknik i kërkuar, pjesë e të cilit nuk janë vetëm inxhinierët
por janë edhe teknikët e mesëm për ndërtim, të cilët në asnjë rast nuk mund të jenë të tillë të
licencuar për 1 ditë. Kjo pasi, nuk mund të vihen në kushte të barabarta konkurimi dhe vlerësimi
shoqëritë pjesëmarrëse duke pretenduar se ky kriter mund të plotësohet me certifikime nga
institucione private për 1 ditë, ndërkohë që arsimimet shtetërore e kanë disa vjeçare.
Kërkesa jonë për këtë kriter mbështetet në pikën 1b të neni 46 të ligjit për prokurimin publik, ku
parashikohet se: aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, aftësistë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin
e nevojshëm, për të zbatuar kontratën siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin
e objektit të kontratës. Në këto kushte, pretendimi i ngritur për këtë pikë nuk merret në konsideratë.
Në lidhje me pretendimin për çertifikimet për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë, ju bëjmë
me dije se ligjit nr. 10237 nuk është shfuqizuar i gjithë, por është dispozitë ligjore akoma në fuqi.
Këto janë çertifikime sipas standarteve ndërkombëtare bazuar në pikën 2 të nenit 46 të LPP, si
dhe ju bëjmë me dije se ligji që ju pretendoni nuk është shfuqizur pasi akoma është në fuqi ligji
10237, datë 18.02.2010, i ndryshuar.
Lidhur me deklaratat për punët publike ju bëjmë me dije se çdo operator ekonomik pjesëmarrës
ka detyrimin ligjor të dorëzojë në tender të gjitha shtojcat sipas dokumentave standarte të tenderit,
të cilat nuk janë shtojca të hartuara nga AK, por janë detyruese pasi janë hartuar nga APP, si
institucioni më i lartë në fushën e hartimit të dokumentave standarte të tenderit.
Gjithashtu ju bëjmë me dije se çdo operator ekonomik pjesëmarrës ka detyrimin ligjor të sqarojë
me shkrim lidhur me të gjitha punët publike që ka nënshkruar kontrata dhe punonjësit të cilët janë
të angazhuar pasi nuk mundet që një shoqëri me një numër të caktuar punonjësish të kryejë dhe
realizojë njëkohësisht 7-8 punë publike në të njëjtën kohë, pasi ky do të ishte rasti i evazionit fiscal
dhe dhënies së informacionit të rremë për qëllime kualifikimi. Në këto kushte pretendimi i ngritur
për këtë pikë, nuk merret në konsideratë.
Në lidhje me pretendimin e ngritur për nivelin c për kategorinë NS1, ju bëjmë me dije se ky kriter
gjen mbështetje ligjore në vendimin nr. 42 datë 16.01.2008, ku niveli i kërkuar është për vlera
fondesh nga 51-100 milion lekë, ndërkohë që fondi limit i procedurës për të cilën ju ankoheni është
83.000.000 lekë pra brenda kufirit të përcaktaur me ligj[…].
II.4. Në datën 14.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar hartimin e kritereve si më poshtë vijon:
1. Në DT në pikën 2/3.6 të publikuar nga AK e Bashkisë Rrogozhinë është kërkuar kategoria
dhe klasifikimi NS -1C që përmbledh “Punime për prishjen e ndërtimeve”, me vlerë
punimesh 51-100 000 lekë.

6

2.

3.

4.

5.

Vlera e punimeve “Punime për prishjen e ndërtimeve” në DT sipas preventivit kapitulli C
punime rikonstruksioni pika 1 dhe 2 është më pak se 20.000 lekë që përmbledh Klasifikimi
A.
Në DT në pikën 2/3.7 është kërkuar për pajisjet dhe makineritë që disponon OE të jenë ose
me Faturë TVSH ose me Kupon Tatimor duke përjashtuar nga kjo paraqitje shlyerjen me
FAturë Tatimore model 4 (tani Faturë Tatimore e Thjeshtë)
Në DT në pikën 2/3.10 është kërkuar që OE –të pjesëmarrëse në këtë garë të jenë të paisur
me: ISO BS EN 13331-1:2002 (për punime të sistemeve mekanike të çative të montuara me
parafabrikat
ISO DC CEN/TR 15128;2005 (për punime të rikonstruksionit në prezencë të kanalizimeve
të ujrave të zeza dhe të kullimit të ujrave bonifikuese)
Në preventivin e punimeve nuk ka punime të sistemeve mekanike të çative të montuara me
parafabrikat dhe të punimeve të rikonstruksionit në prezencë të kanalizimeve të ujrave të
zeza dhe të kullimit të ujrave bonifikuese)
Në DT në pinë 2/3.11 është kërkuar
1 teknik i mesëm ndërtimi
2 teknikë të mesëm hidraulikë
1 teknik gjeometër
1 teknik mekanik
E para: në preventiv nuk përputhet raporti i punimeve të specifikuar me natyrën e
specialistëve të kërkuar
E dyta: emërtimi i specialistëve të kërkuar nuk përputhet me emërtimin e diplomave sipas
këtyre profesioneve
E treta: në këto kritere nuk është kërkuar alternativa të tjera për këto profesione për
kryerjen e këtyre punimeve
Në DT në pikën 2/3.13 është kërkuar që çdo OE pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi
të ketë 3 punonjës për sigurimin teknik dhe mbrojtjen e shëndetit në punë me dëshmi
përkatëse
Ligji nr. 161/2014 ka cfuqizar shkronjën “d” të pikës “2” dhe pikën “3” të nenit 38 të
Ligjit 10237, dt. 10237[...].

II.5. Në datën 29.06.2018, nëpërmjet shkresës me nr.2860 prot., datë 27.06.2018, me objekt:
“Dërgim dokumentacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Aurora Konstruksion” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “[…] Në pikën 2/3.6 të DT;
Licencën profesionale sipas modelit nga MPPTT ku ndër të tjera keni kërkuar dhe pikën NS-1 me
Klasifikim “C”, pra NS-1C.
Për këtë AK e Bashkisë Rrogozhinë duhet të rishikojë këtë kërkesë jo ligjore të vendosur në Kriteret
e Vecanta të Kualifikimit dhe të vendosë Kategori dhe Klasifikime në përputhje me punimet që do
të kryhen dhe me preventivin e punimeve si ne Natyrës së këtyre punimeve dhe në funksion të Sasisë
së tyre në përputhje me VKM Nr.42, dt 16.01.2008 tek e cila duhet të mbështetet gjithë veprimtaria
ndërtimore për subjektet ndërtuese [...], Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12, pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2/3.6, nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është përcaktuar kriteri: “2/3.6 Operatorët ekonomikë duhet
të disponojnë licensat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën
përkatëse të shoqërisë, bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42,
datë 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave
profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari
ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara në sa më sipër.
Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të
përmbajë kategoritë e mëposhtme:
 Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:
N.P – 1.C; N.P – 3.C; N.P - 4.C; N.P – 7.C; N.P – 11.B, N.P – 12.B.
 Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:
N.S – 1.C; N.S – 4.C; N.S – 18.B.”.
III.1.2. Kjo procedurë prokurimi është procedurë për punë civile dhe objekti i saj në dokumentat e
tenderit është përcaktuar “Rivitalizim i Qendrës Gosë, Bashkia Rrogozhinë”.
III.1.3. Në sistemin e prokurimeve elektronike nga autoriteti kontraktor krahas dokumentave të
tenderit janë publikuar specifikimet teknike si dhe preventivi me zërat e punëve që do të kryhen
nga ku konstatohet se ka punime prishje në përgjithësi, grumbullim mbeturina etj.
III.1.4. Në nenin 26, pika 8, gërma “a” e 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) licencat profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose[…]”.
III.1.5. Në VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat
e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike,
që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, jepen shpjegimet për kategoritë e ndërtimeve
(punimeve) të përgjithshme, ku përcaktohet: “N.S.- 1 Punime për prishjen e ndërtimeve
Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje
speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në
përgjithësi përfshi edhe grumbullmin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve”.
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III.1.6. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, ky i fundit sqaron se
“[...] Në lidhje me pretendimin e ngritur për nivelin C për kategorinë NS1, ju bëjmë me dije se ky
kriter gjen mbështetje ligjore në vendimin nr. 42 datë 16.01.2008, ku niveli i kërkuar është për
vlera fondesh nga 51-100 milion lekë, ndërkohë që fondi limit i procedurës për të cilën ju ankoheni
është 83.000.000 lekë pra brenda kufirit të përcaktaur me ligj[…].
III.1.7. Referuar sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, kriteret për
kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit ekonomik 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. Nё kёtё kontekst, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme dhe e ka gjykuar si të domosdoshme kërkesën për kategorinë e punimeve NS 1, e cila
lidhet ngushtësisht me objektin e prokurimit dhe është është në përpjesëtim me kontratën objekt
shqyrtimi. Për sa i përket nivelit të klasifikimit të shoqërisë, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se nga verifikimi i zërave të punimeve që do të kryhen, klasifikimi C i përcaktuar nga autoriteti
kontraktor për këtë kategori punimesh nuk është në përputhje me volumet e punimeve.
Për rrjedhojë niveli i klasifikimit të shoqërisë C i përcaktuar në dokumentat e tenderit për këtë
kategori punimesh duhet të rishikohet nga autoriteti kontraktor dhe të modifikohet në përputhje
me zërat dhe volumet e punimeve të përcaktuara në dokumentat e tenderit (preventivin e punimeve
etj.).
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron vetëm për rishikimin e nivelit
“C” të klasifikimit të shoqërisë.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “[…] Në DT në pikën 2/3.7 është
kërkuar për pajisjet dhe makineritë që disponon OE të jenë ose me Faturë TVSH ose me Kupon
Tatimor duke përjashtuar nga kjo paraqitje shlyerjen me Faturë Tatimore model 4 (tani Faturë
Tatimore e Thjeshtë)” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12, pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2/3.7, nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është përcaktuar kriteri:
”2/3.7 Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për
realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në
dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik.
Kërkohen të jenë në dispozicion këto mjete pune (në pronësi ose me qera):
1.
Eskavator me goma – 1 copë.
2.
Grejder – 1 copë
3.
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 24-26 ton – 4 copë
4.
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 15-18 ton – 2 copë
5.
Kamionçina me kapacitet mbajtës 3 – 3.5 ton – 2 copë
6.
Kamioncina me kapacitet mbajtës 1 – 1.5 ton – 1 copë
7.
Autokull – 1 copë
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8.
Autobetoniere – 1 copë
9.
Autovinc – 2 copë
10. Autobitumatrice – 1 copë
11. Fadromë– 1 copë
12. Betoniere – 5 copë
13. Asfaltoshtruese – 1 copë
14. Rrula– 4 copë
15. Kompresor – 1 copë
16. Matrapik – 2 copë
17. Autobot uji – 1 copë
18. Eskavatorë me zinxhirë – 4 copë
19. Motogjeneratorë 68 këa – 1 copë
20. Minieskavatorë – 2 copë
21. Fikse zjarri – 3 copë
22. Tabela sinjalistike – 5 copë
23. Kuti të ndihmës së shpejtë – 3 copë
24. Kokore mbrojtese 100- cope
25. Skeleri komplet 1500 m2
 Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të subjektit, duhet të paraqiten kontratat e
shitblerjes dhe faturat tatimore të shitjes, ndërsa kur janë të marra me qera duhet të
paraqiten kontratat e qerasë, faturat tatimore të shitjes dhe kontratat e shitblerjes. Faturat
që nuk jane sipas formatit te miratuar me tvsh (faturat e biznesit të vogël) duhet të
shoqërohen me kuponin tatimor.
 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet
dokumentacioni që vërtetojnë pronësinë e mjetit:- çertifikatën e pronësisë; -leja e
qarkullimit; -çertifikatën e kontrollit teknik; vërtetimin e pagesës për taksat vjetore;
siguracionin dhe fotot pëkatëse. Ndërsa për mjete të marra me qera krahas
dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerasë.
 Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet
kontrata e blerjes apo doganimit, fotot dhe fatura tatimore përkatëse, ndërsa për mjete të
marra me qera krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e
qerasë.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “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 ivlerëson 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 kërkuaradhe për të
cilatdo të lidhet kontrata;
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b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative,reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
III.2.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5 përcaktohet:
“2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.2.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat e punëve publike”, pika 8 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 ekonomiktë 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 përmbushurkontratën.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit
kontraktor për të njohur gjendjen e operatorëve ekonomikë, kapacitetet ekonomike, financiare,
teknike e ligjore, me qëllim realizimin me sukses të kontratës, dhe nga ana tjetër përcaktimi dhe
vendosja e kritereve duhet të bëhet në përpjesëtim dhe në proporcion me natyrën dhe objektin e
prokurimit. Gjithashtu, theksojmë se, autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për procedurën
e prokurimit dhe është përgjegjësi e tij të përcaktojë kritere që janë në funksion të realizimit me
sukses të kontratës. Referuar sa më sipër, duke parë dhe vlerësuar në tërësi kriterin në lidhje me
paraqitjen e faturave që vërtetojnë disponimin e mjeteve, KPP konstaton se, kriteri i vendosur,
nënkupton faktin që për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të jepet garanci që operatori
ekonomik i disponon këto mjete, në mënyrë që të krijojë sigurinë për realizimin në kohë e me
sukses të kontratës.
Rrjedhimisht autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në lidhje me
vërtetimin e disponueshmërisë së mjeteve. Pra, kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimin e
disponueshmërisë së mjeteve, ndër të tjera edhe duke paraqitur faturat tatimore të shitjes, është një
kërkesë e ligjshme nga ana e autoritetit kontrakor, për ti dhënë siguri këtij të fundit, se operatori
ekonomik disponon mjetet e nevojshme. Ndërsa përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor se
nëse këto fatura nuk janë sipas formatit të miratuar me tvsh (faturat e biznesit të vogël) duhet të
shoqërohen me kuponin tatimor, është një kërkesë e cila duhet riformuluar nga ana e autoritetit
kontraktor, duke i lënë mundësi operatorëve ekonomikë që të paraqesin cdo lloj dokumenti (faturë)
sipas legjislacionit përkatës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “Në DT në pikën 2/3.10 është
kërkuar që OE –të pjesëmarrëse në këtë garë të jenë të paisur me: ISO BS EN 13331-1:2002 (për
punime të sistemeve mekanike të çative të montuara me parafabrikat)
ISO DC CEN/TR 15128;2005 (për punime të rikonstruksionit në prezencë të kanalizimeve të ujrave
të zeza dhe të kullimit të ujrave bonifikuese). Në preventivin e punimeve nuk ka punime të sistemeve
mekanike të çative të montuara me parafabrikat dhe të punimeve të rikonstruksionit në prezencë
të kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të kullimit të ujrave bonifikuese), Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12, pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2/3.10, nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është përcaktuar kriteri:
2/3.10 Operatori Ekonomik duhet të disponojë çertifikatat:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
ISO PAS 99:2012
ISO 39001:2012
ISO 50001:2011
ISO 27001:2013
ISO BS EN 13331 - 1:2002
ISO SA 8000:2014
ISO 3834-2:2006
ISO DC CEN/TR 15128:2005
Çertifikatat kërkohet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit, dhe të jenë në perputhje
me nenin 30 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar.
III.3.2. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues,
sqaron se:
“Lidhur me pretendimin për çertifikimet dhe standartet ndërkombëtare ISO, ju bëjmë me dije se
të dy çertifikimet që ju pretendoni si diskriminuese, kanë lidhje me objektin e prokurimit, për të
cilat duhet ti referoheni zërave të preventivit, si dhe projektit të objektit. Gjithashtu ju sqarojmë
se, referuar zërave të preventivit që tenderohet, kemi të bëjmë edhe me rastin e rikonstruksioneve,
si dhe të cative të montuara me sisteme metalike, si dhe zërave për ujësjellës kanalizime. Kërkesa
e AK për këtë pikë është mbështetur në pikën 2 të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe
çertifikata të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të
ofertuesit me standartet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edeh standartet për menaxhimin e
mjedisit. Në këto kushte pretendimi i ngritur për këtë pikë, nuk merret në konsideratë”.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
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autoriteti kontraktor ivlerëson 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
cilatdo të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative,reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
III.3.4. Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe çertifikata, 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.3.5. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat e punëve publike”, pika 5 përcaktohet:
“2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.3.6. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 8 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 ekonomiktë 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 përmbushurkontratën.”
III.3.7. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 30 “Kërkesat e cilësisë”, përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”
2.. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
III.3.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktues për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
13

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 realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të volumit dhe të kontratës së prokurimit,
autoriteti kontraktor harton dhe përcakton dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim.
III.3.9. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, vërehet se, autoriteti kontraktor ndër të tjera ka
kërkuar edhe paraqitjen e dy certifikatave, konkretisht ISO BS EN 13331-1:2002 dhe ISO DC
CEN/TR 15128:2005. Komisioni i Prokurimit Publik, me qëllim verifikimin dhe marrjen e një
informacioni sa më të saktë në lidhje me këto standartizime, iu drejtua institucionit të Drejtorisë e
Përgjithshme të Standartizimit, i cili është institucion publik i njohur në nivel evropian e
ndërkombëtar si organi kombëtar i standardizimit në Republikën e Shqipërisë në shërbim të
ekonomisë dhe të të gjitha palëve të interesuara, duke u siguruar atyre standardet e të gjitha
fushave. Nga korrespondenca me këtë institucion, ky i fundit në lidhje me dy standartizimet e
mësipërme informon se, përsa i përket standartit DS CEN/TR 15128:2005 është standart për
“Shqyrtimin e Standardeve Europiane për riparimin e sitemeve të kanalizimeve dhe kullimit”,
standart ky i shfuqizuar, pra nuk është në fuqi nga momenti i shfuqizimit dhe nuk është
zëvendesuar me standard/dokument tjetër, ndërsa për sa i përket standartit tjetër BS EN 133311:2002, institucioni i DPS informon se ky është standart britanik, ndërkohë që në Shqipëri ky
standart është SSH EN 13331-1:2002 dhe ka të bëjë me “Sistemet për veshjen e kanaleve – Pjesa
1: Specifikime të produktit” – Publikuar, dhe eshte standard ne fuqi.
III.3.10. Sa më sipër, referuar kërkesave të autoritetit kontraktor, pretendimeve të operatorit
ekonomik ankimues, si dhe nga korrespondenca me institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të
Standartizimit, KPP, konstaton se standarti DS CEN/TR 15128:2005 është i shfuqizuar dhe nuk
është zëvendësuar me një standart të ri, kështu që, rrjedhimisht kjo kërkesë duhet hequr nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Ndërkohë për sa i përket, standartit tjetër BS EN
13331-1:2002, ky është një standart britanik, i cili referuar informacionit të institucionit të DPS,
në Shqipëri ky standart SSH EN 13331-1:2002 ka të bëjë me “Sistemet për veshjen e kanaleve”.
Sa më sipër analizuar, duke qenë se, ky standart, ka të bëjë me sistemet për veshjen e kanaleve,
nga shqyrtimi i preventivit të punimeve objekt prokurimi, konstatohet se kjo kërkesë e autoritetit
kontraktor është në përputhje me objektin e prokurimit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron pjesërisht dhe autoriteti
kontraktor duhet të kryejë modifikimet përkatëse sipas konstatimeve të mësipërme.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “Në DT në pinë 2/3.11 është
kërkuar: 1 teknik i mesëm ndërtimi; 2 teknikë të mesëm hidraulikë; 1 teknik gjeometër; 1 teknik
mekanik. E para: në preventiv nuk përputhet raporti i punimeve të specifikuar me natyrën e
specialistëve të kërkuar. E dyta: emërtimi i specialistëve të kërkuar nuk përputhet me emërtimin e
diplomave sipas këtyre profesioneve. E treta: në këto kritere nuk është kërkuar alternativa të tjera
për këto profesione për kryerjen e këtyre punimeve”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12, pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2/3.11, nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është përcaktuar kriteri:
“2/3.11. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të tij teknik, të cilët duhet të
figurojnë në listpagesa, të paktën: 1 teknik të mesëm ndërtimi, 2 teknik të mesëm hidraulik, 1 teknik
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gjeometër, 1 teknik mekanik. Për plotësimin e këtij kriteri duhet të paraqitet kontrata e punës, CV,
dokumenti/diploma që vërteton profesionin. Diploma/dokumenti për profesionin teknik i mesëm i
kërkuar, duhet të jetë lëshuar nga institucione shtetërore (nuk pranohen konfirmimet nga IQT apo
ekuivalente me të private).”
III.4.2. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “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
cilatdo të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative,reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
III.4.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat e punëve publike”, pika 5 përcaktohet:
“2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.4.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 8 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 ekonomiktë 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 përmbushurkontratën.”
III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktues 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 realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të volumit dhe të kontratës së prokurimit,
autoriteti kontraktor harton dhe përcakton dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim.
III.4.6. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, dhe konkretisht, nga shqyrtimi i zërave të
punimeve që autoriteti kontraktor ka parashikuar për realizimin e këtij objekti, konstatojmë se në
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këto zëra ka punime të cilat është e domosdoshme që operatorët ekonomikë të kenë në stafin e tyre
punonjësit që autoriteti kontraktor ka kërkuar në kriterin e mësipërm. Pra, kërkesa e autoritetit
kontraktor është në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës. Për sa i përket pretendimit të
operatorit ekonomik ankimues së emërtimi i specialistëve të kërkuar nuk përputhet me emërtimin
e diplomave, sipas këtyre profesioneve, KPP, sqaron se autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit është shprehur që këta punonjës duhet të paraqesin diplomë ose dokument për të vërtetuar
profesionin e tyre, duke lënë kështu të hapur mënyrën se si këta punonjës mund të vërtetojnë
profesionin. Pra pretendimi i operatorit ekonomik është i pabazuar dhe rrjedhimisht nuk qëndron.
III.4.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “në këto kritere nuk është
kërkuar alternative të tjera për këto profesione”, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.4.7.1. Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve
publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të
tij”.
Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë
ligj”.
Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se:
Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj,
mund ta kundërshtojë vendimin.
1.1 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.
Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se:
Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim
i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,
ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike
ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
III.4.7.2. Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se: “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
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- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e
regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u
bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet
teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër, që
lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet e mbledhjeve,
kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë me
kërkesë të tyre, kur është rasti”.
III.4.7.3. Komsioni i Prokurimit Publik gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë
nga ligji si organi më i lartë i shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike dhe
autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të procedurave të prokurimit dhe njëherazi
përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për pjesëmarrje në procedurat e
prokurimit publik. Në rastin konkret, KPP gjykon se njësia e prokurimit pranë autoritetit
kontraktor ka parashikuar kriteret minimale kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e
plotësimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të
kontratës objekt prokurimi. Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të
Prokurimit Publik, si organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte
administrative duke i dhënë të drejtën ligjore të shprehet mbi kriteret kualifikuese dhe specifikimet
teknike në rast se këto të fundit janë hartuar në përputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar.
Në rastin konkret, KPP gjykon se objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet
me kundërshtimin e një vendimi të shprehur nga ana e autoritetit kontraktor (verifikimin ligjor në
rast se kriteret kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se
specifikimet teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve
kualifikuese në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka
parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret minimale
kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto të fundit, (vetëm kriteret e shprehura
dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet
garancia proceduriale e paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në mënyrë
eksplicide vendosjen e kriterit të pretenduar nga ankimuesi (akoma më tej ka vlerësuar se kriteri
i propozuar nuk është në proporcion me natyrën e kontratës), KPP në asnjë rast nuk mund të marrë
kompetencat e autoritetit kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “[…] Në DT në pikën 2/3.13
është kërkuar që çdo OE pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi të ketë 3 punonjës për sigurimin
teknik dhe mbrojtjen e shëndetit në punë me dëshmi përkatëse. Ligji nr. 161/2014 ka cfuqizar
shkronjën “d” të pikës “2” dhe pikën “3” të nenit 38 të Ligjit 10237, dt. 10237[...]”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 12, pika 2.3. Kapaciteti teknik, pika 2/3.13, nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është përcaktuar kriteri:
“2/3.13 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të tij teknik, të cilët duhet të
figurojnë në listpagesa, të paktën 3 punonjës për sigurimin teknik dhe mbrojtjen e shëndetit në
punë, të cilët duhet të figurojnë në licensën e shoqërisë, shoqëruar me kontratën e punës dhe
dëshminë përkatëse.”
III.5.2. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “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 ivlerëson 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 kërkuaradhe për të
cilatdo të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative,reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
III.5.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5 përcaktohet:
“Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.5.4. Në nenin 7 dhe 38 të ligjit nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në
Punë”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht përkatësisht se:
Neni 7
Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit
1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë
e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion.
2. Në përputhje me pikën 1 të këtij neni:
a) punëmarrësi/punëmarrësit i/e ngarkuar nuk mund të cenohen për shkak të veprimtarisë së
tij/tyre, lidhur me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profesionale;
b) punëmarrësit/punëmarrësve i/u jepet koha e nevojshme për të realizuar detyrimet që rrjedhin
nga ky ligj;
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c) punëmarrësit/punëmarrësve i/u sigurohen nga punëdhënësi mjetet dhe trajnimi i nevojshëm për
të realizuar detyrimet që rrjedhin nga ky ligj.
3. Punëdhënësi është i detyruar që subjekteve të kontraktuara prej tij, sipas pikës 3 të këtij neni:
a) t'u japë të gjithë informacionin për faktorët e njohur ose të dyshuar, që kanë efekte për sigurinë
dhe shëndetin e punëmarrësve;
b) t'u krijojë mundësi për marrjen e informacionit të parashikuar në shkronjat "a" e "b" të pikës 1
të nenit 12 të këtij ligji.
4. Për organizmin e veprimtarive parandaluese dhe mbrojtëse, në përshtatje me madhësinë e
ndërmarrjes/institucionit, punëmarrësit dhe personat e shërbimeve të specializuara, të
përcaktuara sipas pikave 1 e 3 të këtij neni, duhet:
a) të kenë aftësitë dhe kualifikimin e duhur;
b) të disponojnë mjetet dhe pajisjet e duhura dhe profesionale, si dhe aparaturat matëse;
c) të jenë mjaftueshëm në numër për të marrë në ngarkim veprimtaritë për mbrojtjen dhe
parandalimin e rreziqeve, ndaj të cilave ekspozohen punëmarrësit, si dhe shpërndarjen e tyre në
ndërmarrje/institucion.
5. Personat përgjegjës për sigurinë e shëndetin në punë, të caktuar nga ndërmarrja dhe shërbimet
e specializuara të kontraktuara, bashkëpunojnë, kur është e nevojshme, për çështje të sigurisë e të
mbrojtjes së shëndetit në punë.
6. Këshilli i Ministrave me vendim përcakton:
a) aftësitë dhe mundësitë e nevojshme, që duhet të plotësojnë punëmarrësit dhe personat ose
shërbimet e specializuara, të përcak tuara në pikat 1 e 3 të këtij neni;
b) numrin e punëmarrësve, që merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë dhe shëndetit në punë
dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale, i cili konsiderohet i mjaftueshëm për një
punëdhënës.
Neni 38
Autoriteti shtetëror përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë
1. Ministri përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë është autoriteti përgjegjës për politikat
në këtë fushë.
2. Për realizimin e politikave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, ministri, nëpërmjet strukturës
përkatëse, të ngritur për këtë qëllim, është përgjegjës për:
a) hartimin e dokumentit të politikave në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, në bashkëpunim
me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë dhe në këshillim me institucionet dhe përgjegjësit e
tjerë në këtë fushë, si dhe me partnerët socialë;
b) hartimin e projektakteve normative, për zbatimin e politikave dhe për të realizuar
përputhshmërinë me acquis communautaire në këtë fushë;
c) miratimin e rregulloreve në zbatim dhe sipas përcaktimeve të këtij ligji, sipas fushës së
veprimtarisë që mbulon;
ç) monitorimin e realizimit të kontrollit për zbatimin e legjislacionit mbi bazën e të dhënave, për
informacionin dhe propozimet që dërgohen nga institucionet e varësisë ose të koordinuara, si dhe
nga informacioni, që dorëzohet nga institucionet, me të cilat bashkëpunojnë;
III.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit
kontraktor për të njohur gjendjen e operatorëve ekonomikë, kapacitetet ekonomike, financiare,
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teknike e ligjore, me qëllim realizimin me sukses të kontratës, dhe nga ana tjetër përcaktimi dhe
vendosja e kritereve duhet të bëhet në përpjesëtim dhe në proporcion me natyrën dhe objektin e
prokurimit. Gjithashtu, theksojmë se, autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për procedurën
e prokurimit dhe është përgjegjësi e tij të përcaktojë kritere që janë në funksion të realizimit me
sukses të kontratës. Rrjedhimisht autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij për të përcaktuar
kritere në në përputhje me objektin që kërkon të realizojë.
III.5.6. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, vërejmë se, autoriteti kontraktor ka kërkuar që
operatori ekonomik duhet të ketë pjesë të stafit të tij teknik, të cilët duhet të figurojnë në listpagesa,
të paktën 3 punonjës për sigurimin teknik dhe mbrojtjen e shëndetit në punë, të cilët duhet të
figurojnë në licensën e shoqërisë, shoqëruar me kontratën e punës dhe dëshminë përkatëse.
Referuar rregullave të prokurimit publik dhe legjislacionit të fushës përkatëse, KPP gjykon se
kërkesa e autoritetit kontraktor që punonjësit për sigurimin teknik dhe mbrojtjen e shëndetit në
punë të figurojnë në listëpagesa, të figurojnë në licencën e shoqërisë dhe të kenë dëshmitë
përkatëse, është një kërkesë e ekzagjeruar dhe aspak në përputhje me ligjin nr. 10237, datë
18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar. Si rrjedhim, autoriteti kontraktor
duhet të riformulojë këtë kriter në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi si më sipër cituar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron pjesërisht.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Aurora Konstruksion” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-72671-05-31-2018, me objekt
“Rivitalizim i Qendrës Gosë, Bashkia Rrogozhinë”, me fond limit 83.000.000 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 02.07.2018, nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Rrogozhinë.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Aurora Konstruksion” sh.p.k.
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5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1125 Protokolli
Datë 14.06.2018
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