KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 652/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 31.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. &
“Korsel” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt: “Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave publike në
qytetin e Pogradecit”, me fond limit 166.148.707 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 10.11.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Pogradec”.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Rej” sh.p.k. &
“Shpresa” sh.p.k., në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k.
Lagja nr. 1, Pogradec

Palë e ankimuar:

Bashkia e Qytetit Pogradec
Bulevardi “Reshit Çollaku”, Lagja nr. 2, Pogradec

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
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rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.

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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara 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 14.10.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave publike në qytetin e Pogradecit”, me fond
limit 166.148.707 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 10.11.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
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1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k.
& “Korsel” sh.p.k.
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k.
& “Rei” sh.p.k.
3. “Eurotek - Alb” sh.p.k.

160.255.557 lekë, skualifikuar
165.052.087 lekë, kualifikuar
0 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 27.11.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k.
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi, për arsyet si më poshtë:
- Nuk plotësohet kriteri 2.c.10 “Kontratë qiraje ose akt – marrëveshje me entet shtetërore
për fushën e depozitimit të mbeturinave publike. Fusha të jetë e miratuar sipas
legjislacionit në fuqi për mjedisin”, i dokumentave standarte të tenderit i shtuar me
Shtojcën e Dokumentave të Tenderit të datës 21.10.2014, hedhur në sistem në datën
21.10.2014, pasi marrëveshja me Bashkinë Prrenjas për depozitimin e mbeturinave
urbane e paraqitur nga operatori ekonomik Paster sh.p.k., nuk është e vlefshme, dhe
bazuar në shkresën nr. 695/1 prot., datë 27.11.2014 të Bashkisë Prrenjas e cila
konfirmon se fusha e depozitimit të mbeturinave të kësaj Bashkie është ekskluzivisht për
depozitimin e mbetjeve të qytetit Prrenjas dhe nuk lejohet që në këtë pikë të depozitohen
mbeturina urbane të njësive të tjera vendore, bën që marrëveshja e paraqitur nga Paster
sh.p.k. të mos jetë e vlefshme duke mos e plotësuar këtë kriter.
II.4. Në datën 02.12.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k.
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
Në datën 27.11.2014 me anë të sistemit jemi njoftuar për klasifikimin e ofertave dhe skualifikimin
e ofertës tonë pa arsye.
Ju bëjmë me dije se kualifikimi i bashkimit të operatorëve Rej sh.p.k. & Shpresa sh.p.k. është
bërë në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik sepse:
1. Operatori Shpresa sh.p.k. nuk ka paraqitur mjete në raport me përqindjen e punimeve të
mara përsipër.[...]
2. Vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve në drejtorinë e tatimeve nga shoqëria Shpresa
sh.p.k. marrë në datë 22.09.2014 është e likujduar deri në 30 gusht 2014, muaji shtator
është i pa likujduar, ndërkohë kur ligji thotë nuk duhet të ketë detyrime të pa shlyera.
3. Asnjë nga operatorët nuk ka eksperiencë pune në proceset e tenderimit si fshirje rruge të
asfaltuar, mirëmbajtje rruge, pastrim plazhi, larje rruge etj., por vetëm largim
mbeturina, dizifektim.
4. Shoqëria Shpresa sh.p.k. punonjësit e paraqitur në listëpagesë i ka kuzhinierë, pjatalarës
etj., gjë që tregon eksperiencën e pakët në këtë fushë.
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5. Bashkimi i operatorëve “Shpresa” sh.p.k. dhe Rej sh.p.k. nuk përmbushin vlerën e
kërkuar përvojë e suksesshme në masën 66.459.483 lekë për çdo vit sipas pikës 2.a.1 të
kërkesave të veçanta.
6. Automjeti i veçantë për koshat 3.2 m3 që ka paraqitur operatori Rej sh.p.k. nuk i plotëson
kushtet e vendosura nga vetë ju prandaj duhej të ishte bërë verifikimi në terren.
7. Automjeti tip autobot i operatorit Rej sh.p.k. është cistern Gazi dhe jo autobot për larjen
e rrugëve.
8. Shoqëria Shpresa sh.p.k. nuk ka vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të CEZ për ambjentet
ku ka selinë sipas prokurës bashkangjitur në Laç.
9. Inxhinier mjedisi i paraqitur nga Rej sh.p.k. nuk ka kontratë për gjithë periudhën por
vetëm për 4 vjet fillon në datë 07.05.2014 – 07.05.2018.
10. Leja mjedisore për Komunën Buçimas kategoria C e paraqitur nga bashkimi i
operatorëve Shpresa dhe Rej sh.p.k. është stacion transferimi dhe jo landfill, nuk është e
miratuar nga Ministria e Mjedisit, është e paplotë në përpilim dhe ka kapacitete më të
vegjël se kategoria B (shih ligjin 10448 datë 10.07.2011 ndryshuar me ligjin nr. 60
19.06.2014)
Nga sa më sipër parashtruam ju si autoritet duhet të bëni rivlerësimin e procedurës, kualifikimin
e JV. Paster & Korsel dhe skualifikimin e JV Rej & Shpresa.
II.5. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 10.12.2014, me shkresën nr.1004/1 prot.,
datë 05.12.2014, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 16.12.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k.,
ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, në të cilën pretendohet kualifikimi i tij
dhe skualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Rej” sh.p.k. & “Shpresa” sh.p.k.
Gjithashtu në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi pretendon se
kriteri për fushën e depozitimit të mbeturinave publike është i kundraligjshëm.
II.7. Në datën 26.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 1004/4 prot., datë 24.12.2014 me objekt:
“Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
[...] Duke qenë se fusha e depozitimit të mbetjeve është një kriter thelbësor për garantimin e
zbatimit me sukses të kontratës, pasi është detyrim ligjor kujdesi për mjedisin, por edhe duke
patur parasysh analizën e vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik lidhur me këtë çështje,

4

me anë të shkresës me nr. 964 prot., datë 21.11.2014 “Kërkesë për informacion”, përsa i përket
fushës së depozitimit të mbetjeve urbane, komisioni i hapjes dhe vlerësimit të ofertave i është
drejtuar Bashkisë Prrenjas duke i kërkuar informacion nëse kjo Bashki kishte akt-marrëveshje
për depozitimin e mbetjeve urbane me operatorin ekonomik Paster sh.p.k.
Gjithashtu, po me shkresën nr. 964 prot., datë 21.11.2014 me objekt “Kërkesë për informacion”,
komisioni i hapjes dhe vlerësimit të ofertave i është drejtuar Komunës Buçimas duke i kërkuar
informacion nëse kjo Komunë kishte akt-marrëveshje për depozitimin e mbetjeve urbane me
operatorin ekonomik Shpresa sh.p.k. dhe Rei sh.p.k.
Me anë të shkresës nr. 695/1 prot., datë 27.11.2014 nga kjo Bashki është kthyer përgjigje duke
na informuar se fusha e depozitimit të mbetjeve urbane e këtij qyteti përdoret vetëm dhe
ekskluzivisht për mbetjet urbane të qytetit të Prrenjasit si dhe kjo bashki nuk lejon depozitimin e
mbeturinave urbane të njësive të tjera vendore. Gjithashtu cilësohet se është kategorikisht e
ndaluar hedhja e mbetjeve inerte në këtë fushë depozitimi.
Ndërsa Komuna Buçimas ka depozituar informacionin e kërkuar me anë të shkresës 1093/1
prot., datë 26.11.2014.
[...] Pas informacionit të dhënë nga Bashkia Prrenjas, marrëveshja me Bashkinë Prrenjas për
depozitimin e mbetjeve e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Paster sh.p.k. dhe
Korsel sh.p.k. konsiderohet e pavlefshme dhe si e tillë konsiderohet si kriter i paplotësuar nga
ana e tij [...].
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel”
sh.p.k. mbi skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, pika 2.c. “Kapaciteti teknik”, pika 2.c.10., nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar kërkesa: “Kontratë qiraje ose akt-marrëveshje me entet
shtetërore për fushën e depozitimit të mbeturinave publike. Fusha të jetë e miratuar sipas
legjislacionit në fuqi për mjedisin. (Fusha e depozitimit të mbeturinave publike për efekt
përllogaritjesh është llogaritur në një rreze prej 20 km nga qyteti)”.
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti “Marrëveshje për
depozitim të mbetjeve urbane”, pa numër protokolli, e lidhur në datën 4.11.2014 ndërmjet
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Bashkisë Prrenjas dhe shoqërisë “Paster” sh.p.k., e nënshkruar përkatësisht nga titullari i
Bashkisë Prrenjas dhe nga administratori i shoqërisë “Paster” sh.p.k.
III.1.3. Autoriteti kontraktor me shkresën nr. 964 prot., datë 21.11.2014 ka kërkuar informacion
nga Bashkia Prrenjas në lidhje me fushën e depozitimit të mbetjeve urbane.
III.1.4. Bashkia Prrenjas me shkresën nr. 695/1 prot., datë 27.11.2014 i ka kthyer përgjigje
Bashkisë Pogradec duke e informuar si më poshtë: “Në bazë të shkresës tuaj me nr. 964 prot.,
datë 21.11.2014 “Kërkesë për informacion” po ju informojmë se njësia vendore Bashkia
Prrenjas ka miratuar për nevojat e vetë njësisë fushë depozitimin e mbetjeve urbane sipas lejes
PN-7678-07-2014. Kjo fushë depozitimi e mbetjeve urbane përdoret vetëm dhe ekskluzivisht për
depozitimin e mbetjeve urbane të qytetit Prrenjas dhe nuk mund të përballojë sasi shtesë të
mbeturinave pasi kapaciteti i saj është 10 ton në ditë.
Bashkia Prrenjas ka nënshkruar kontratë për përdorimin e kësaj fushe depozitimi me shoqërinë e
cila kryen edhe shërbimin e pastrimit në territorin e Bashkisë Prrenjas.
Akt-marrëveshja paraprake e lidhur më datë 4.11.2014 me subjektin ekonomik “Paster” sh.p.k.
është lidhur pa patur parasysh sasinë e mbetjeve që do të depozitohen nga ky subjekt në rast të
lidhjes së kontratës me Bashkinë Pogradec. Ju sqarojmë se kapaciteti i vend depozitimit prej 10
ton në ditë, nga verifikimet e kryera rezultoi se nuk lejon që në këtë pikë të depozitohen
mbeturina urbane të njësive të tjera vendore, si dhe është kategorikisht e ndaluar depozitimi i
mbetjeve inerte në këtë fushë depozitimi”.
III.1.5. Referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 4, shkronja “gj”, në të cilin përcaktohet
shprehimisht se: “Nëse ka dyshime, autoriteti kontraktor verifikon dokumentacionin e dorëzuar
nga ofertuesit”, autoriteti kontraktor ka kryer verifikimet përkatëse në lidhje me
dokumentacionin e paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se aktmarrëveshja e mësipërme e paraqitur nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k. nuk është mundësisht e
realizueshme për aq kohë sa po vetë njësia vendore Bashkia Prrenjas informon se kjo fushë nuk
është në gjendje të përballojë fluksin dhe llojin e mbetjeve urbane të qytetit të Pogradecit.
Bazuar në pretendimet e Autoritetit Kontraktor, konsiderohet se fusha për depozitimin e
mbetjeve urbane është element i rëndësishëm jo vetëm si kriter për të garantuar zbatimin me
sukses të kontratës por edhe për respektimin e legjislacionit për trajtimin dhe depozitimin e
mbetjeve, duke zënë një pjesë të konsiderueshme në procedurën për pastrimin e qytetit të
Pogradecit.
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III.1.7. Bashkia Prrenjas, me shkresën zyrtare nr 695/1 prot., datë 27.11.2014 (cituar në pikën
II.8 të këtij vendimi) informon dhe pranon se (i) jo vetëm kjo fushë nuk është në gjendje të
përballojë kapacitetin e mbetjeve urbane të qytetit të Pogradecit pasi ka një kapacitet depozitimi
prej 10 ton në ditë (i pamjaftueshëm për përballimin e kapacitetit ditor të mbetjeve të Prrenjasit
dhe Pogradecit sëbashku), (ii) përdoret vetëm dhe ekskluzivisht për depozitimin e mbetjeve
urbane të qytetit Prrenjas, por dhe se (iii) është kategorikisht e ndaluar depozitimi i mbetjeve
inerte në këtë fushë depozitimi (pastrimi i qytetit të Progradecit përfshin dhe mbetje inerte sipas
preventivit, zëri 8). Në këtë kuptim, për arsyet e përmendura nga vetë institucioni me të cilin
është lidhur kjo marrëveshje, ky operator nuk krijon garancinë dhe besueshmërinë për
përmbushjen e kritereve teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se aktmarrëveshja e mësipërme e
paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k. për këtë
procedurë prokurimi nuk mund të jetë e realizueshme dhe si rrjedhim pretendimi i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel”
sh.p.k., për kualifikim të padrejtë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Rej” sh.p.k. &
“Shpresa” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon 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”.
III.2.2. Në Vendimin KPP 7/2013, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur se një person
fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të
mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi
tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në
KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
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i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Kjo praktikë e KPP tashmë është konsoliduar edhe nga vendimmarrja gjyqësore, duke u lënë në
fuqi përmes vendimesh përfundimtare.
Rrjedhimisht, ky pretendim i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel”
sh.p.k. nuk merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Paster” sh.p.k. & “Korsel”
sh.p.k. mbi hartimin e kritereve të kundraligjshme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky
pretendim është ngritur vetëm në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe
jo në ankesën e depozituar pranë autoritetit kontraktor, në respekt të shkallëve të ankimimit
përcaktuar në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63,
pika 2, ku parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është
vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”.
Për sa më sipër, ky pretendim nuk merret në shqyrtim.
III.4. Akoma më tej, Komisioni sqaron se, lidhur me pretendimet e ankimuesit se kriteret e
hartuara në dokumentat e tenderit konsiderohen si të kundraligjshme, në Ligjin Nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 63, “Të drejtat e personit të interesuar”,
pika 1.1 parashikohet se: “Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit, operatorët ekonomikë
mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit i njoftimit të
kontratës në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik”.[…].
Për rrjedhojë, nëse këto kritere do të konsideroheshin të jashtëligjshme nga operatori ekonomik,
atëherë ky i fundit mund të pretendonte ndryshimin e tij mbështetur në nenin 63, pika 1.1 të ligjit
të sipërcituar.
Rrjedhimisht, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
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1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Paster”
sh.p.k. & “Korsel” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave publike në qytetin e Pogradecit”, me
fond limit 166.148.707 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.11.2014, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Pogradec”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
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.
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