KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 418/2015
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:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave në lidhje me kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX
GENERAL CONSTRUCTION” sh.p.k, nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbimin e
pastrimit të ambjenteve të OSHEE”, me fond limit 19.712.838
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 20.04.2015 nga autoriteti
kontraktor “OSHEE” sh.a.”
“Shfuqizimin e vendimit për anulimin e procedurës në fjalë.”

Ankimues:

“PASTRIME SILVIO” sh.p.k
Adresa: Rr.“Labinoti”,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

OSHEE sh.a
Adresa: Rr.“Andon Zako Çajupi”, Pall. Conad, Kati III, Tiranë,
Tiranë
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, 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 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 28.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me objekt “Shërbimin e pastrimit të ambjenteve të OSHEE”, me fond limit
19.712.838 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 20.04.2015 03.04.2015 autoriteti kontraktor Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, 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:
Nr.
1.
2.

3.
4.

Operatori ekonomik

Oferta ekonomike (pa TVSH)

“EUROTEK ALB” sh.p.k
S’ka paraqitur ofertë
Bashkimi
i
operatorëve
ekonomikë 15.456.690 lekë,
“EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX
GENERAL CONSTRUCTION” sh.p.k
16.912.755 lekë,
“PASTRIME SILVIO” sh.p.k
“SHPRESA” sh.p.k
16.345.290 lekë,

kualifikuar

kualifikuar
skualifikuar

II.3. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi.
II.4. Nё datёn 04.05.2015, operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoriteti kontraktor. Ankimuesi ka paraqitur një “Formular ankese pranë
autoritetit kontraktor”, që mban datën 04.05.2015, në të cili paraqiten pretendimet si më
poshtë vijon:
(i)

Mbështetur në ekstraktin e QKR-së, operatori “ALKO IMPEX” sh.p.k nuk ka si
objekt veprimtarie të tij “shërbimin e pastrimit të ambjenteve”, por vetëm “pastrim
dhe riciklim i mbetjeve urbane”. Marrëveshja që ka nënshkruar ky operator me dy
operatorë të tjerë është e pavlefshme, pasi në të nuk janë përcaktuar përqindjet e
pjesëmarrjes dhe ndarja e punimeve për secilin operator sipas objektit të DST.

(ii)

Në DT është kërkuar që operatorët ekonomikë të kenë jo më pak se 80 punonjës të
siguruar, nga të cilët minimalisht 60 punonjës pastrimi. Në listëpagesat e operatorit
“EUROFAB” sh.p.k ka afërsisht 30 punonjës, të cilët nuk janë të cilësuar të gjithë si
punonjës pastrimi, ndërsa në listëpagesat e “ALKO IMPEX” sh.p.k ka afërsisht 8
punonjës, nga të cilët asnjë punonjës për pastrim ambjentesh të brendshme. Fakti që
njëri prej anëtarëve të këtij bashkimi operatorësh ekonomikë e zotëron këtë numër
punonjësish nuk i justifikon ata, pasi stafi i paraqitur është operativ në qytetin e
Prishtinës dhe si i tillë nuk mund të jetë njëkohësisht operativ edhe në qytetin e
Tiranës. Kjo është thelbësore për zbatimin e kontratës aktuale, pasi duhet të
ushtrohet shërbimi i pastrimit të ambjenteve të OSHEE-së në të gjithë Shqipërinë.
Për më tepër, operatori përfaqësues i këtij bashkimi është “EUROFAB” sh.p.k i cili
nuk e plotëson këtë kriter pra realisht ky bashkim operatorësh nuk arrin të zbatojë
një nga elementët thelbësorë të kontratës. Punonjësit e shoqërisë kosovare, duhet të
kalojnë një proçes të gjatë kualifikimi dhe trajnimi, gjë që do të çonte në vonesa për
zbatimin e kontratës duke bërë që në këtë rast plotësimi i numrit të punonjësve të
kërkuar të bëhet formalisht, dhe jo realisht.

3

(iii)

Duke qënë se operatori “EUROFAB” sh.p.k nuk e përmbush kërkesën për
kapacitetin teknik njerëzor, atëherë deklarata e tij për përmbushjen e këtyre
kritereve e bën atë të pavlefshme.

(iv)

Operatori ekonomik “ALKO IMPEX” sh.p.k nuk disponon asnjë makineri pastrimi
sipas kërkesës së pikës 8, tek “Kapaciteti teknik”, në DST.

(v)

Operatori ekonomik “ALKO IMPEX” sh.p.k nuk disponon çertifikatat ISO për
ushtrimin e shërbimit të pastrimit të ambjenteve të brendshme dhe dizinfektimin e
tyre. Pavarësisht pajisjes së këtij operatori me çertifikata ISO, ato tregojnë
kapacitetin e tij në një fushë të ndryshme nga ajo e pastrimit të ambjenteve. Qëllimi
për të cili janë lëshuar këto çertifikata nuk përputhet me qëllimin për të cilat
kërkohen të përdoren në këtë tender.

(vi)

Këta dy operatorë nuk përmbushin pikën 6 tek “Kapaciteti teknik”, në DST, pasi nuk
kanë “Leje ndërhyrëse për shërbime higjeno-sanitare”.

(vii)

Operatori ekonomik “ALKO IMPEX” sh.p.k nuk përmbush pikën 1 tek “Kapaciteti
teknik”, në DST, pasi nuk ka shërbime të ngjashme për ushtrimin e shërbimit të
pastrimit të ambjenteve të brendshme.

II.4. Nё datёn 18.05.2015, operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën pretendon se nuk ka marrë asnjë
përgjigje zyrtare lidhur me ankesën e tij, drejtuar autoritetit kontraktor. Gjithashtu, në këtë
ankesë, ankimuesi paraqet edhe kundershtimet e tij lidhur me anulimin e procedurës së
prokurimit.
II.5. Në datën 25.05.2015, me shkresën nr.10766/1 prot., datë 25.05.2015, është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor, lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik ankimues, bashkangjitur së cilës (ndër të tjera) autoriteti kontraktor na
ka përcjellë edhe shkresën me nr.9178/4 prot, datë 11.05.2015, me lëndë “Kthim përgjigje”,
drejtuar shoqërisë “PASTRIME SILVIO” sh.p.k, me anë të së cilës OSHEE sh.a. refuzon
ankesën e paraqitur nga ankimuesi.
Gjithashtu, nëpërmjet këtij informacioni, autoriteti na vë në dijeni të faktit se procedura në
fjalë e prokurimit, aktualisht është anuluar, për shkak të “...ndryshimeve të bëra në
përllogaritjen e fondit limit, hartimin e listës së objekteve që do të kryhet ky shërbim dhe
kërkesave të bëra për shërbime shtesë lidhur me këtë objekt”.
Pjesë e dokumentacionit të autoritetit kontraktor është edhe Relacioni i Drejtorisë së
Shërbimeve Mbështetëse, pranë OSHEE sh.a, me nr.396/1 prot, datë 11.05.2015, dhe lëndë
“Rishikimi i listës së objekteve në të cilat kërkohet shërbimi i pastrimit dhe ripërcaktimi i
fondit limit për këtë shërbim”, ku pasqyrohet situata e krijuar.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për “shfuqizimin e vendimit për anulimin e
procedurës në fjalë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 28.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin elektronik
tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me objekt “Shërbimin e pastrimit të ambjenteve të OSHEE”, me fond limit
19.712.838 lekë (pa TVSH).
III.1.2. Në datën 20.04.2015 03.04.2015 autoriteti kontraktor Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
III.1.3 Në datën 15.05.2015, me shkresën nr.6830/4 prot, “Njoftim për anulimin e
procedurës”, autoriteti kontraktor ka vendosur anulimin e procedurës së prokurimit. Ky
vendim është marrë bazuar në Relacionin e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, pranë
OSHEE sh.a, me nr.396/1 prot, datë 11.05.2015, dhe lëndë “Rishikimi i listës së objekteve
në të cilat kërkohet shërbimi i pastrimit dhe ripërcaktimi i fondit limit për këtë shërbim”, ku
thuhet shprehimisht se “...duke qenë se analiza, përllogaritja e fondit limit, si dhe hartimi i
listës me objektet në të cilat do të kryhej ky shërbim kanë pësuar ndryshime gjatë kësaj
periudhe, si dhe bazuar në kërkesat për shërbime shtesë lidhur me këtë objekt...Sektori i
Shërbimeve të Brendshme, propozon që procedura aktuale “Shërbimi i pastrimit për zyrat e
OSHEE sh.a”, të anulohet dhe kjo procedurë të ribëhet edhe një herë, duke marrë parasysh
faktet dhe analizën e bërë.”
III.1.4. Në nenin 24, pika 1, “Anulimi i një procedure prokurimi”, të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:
a) Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të
paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke
respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në
rregullat e prokurimit publik;
b) Nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve ligjore;
c) Kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje
paraprake të njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë;
d) Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara
në dokumentat e tenderit;
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e) Nëse të gjitha ofertat e pranuara përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e
autoritetit kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;
f) Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të
shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.
III.1.5. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Kreu VII “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 60
“Urdhri i prokurimit”, përcaktohet:
Me miratimin e ligjit për buxhetin dhe pas përllogaritjes së fondit limit sipas nenit59
të këtyre rregullave, kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, titullari i autoritetit
kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit, i cili
duhet të përmbajë:
- objektin e prokurimit;
- fondin e përllogaritur të vitit ushtrimor si dhe fondin total të
përllogaritur, në rastin e kontratave shumëvjeçare;
- llojin e procedurës së prokurimit dhe arsyet e përdorimit të saj;
- emrat e anëtarëve të njësisë së prokurimit.
III.1.6. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor nuk
ndodhet në asnjë prej rasteve të parashikuara në nenin 24/1 të LPP-së, për anulimin e
procedurës së mësipërme të prokurimit.
Specifikisht autoriteti kontraktor nuk ndodhet në kushtet e parashikuara në pikën 1, shkronja
“a” të dispozitës së sipërcituar, pasi shkaqet e pretenduara varen nga autoriteti kontraktor
dhe, nëse të parashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke
respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e
prokurimit publik.
III.1.7. Argumenti i autoritetit kontraktor se “...duke qenë se analiza, përllogaritja e fondit
limit, si dhe hartimi i listës me objektet në të cilat do të kryhej ky shërbim kanë pësuar
ndryshime gjatë kësaj periudhe, si dhe bazuar në kërkesat për shërbime shtesë lidhur me
këtë objekt...Sektori i Shërbimeve të Brendshme, propozon që procedura aktuale “Shërbimi i
pastrimit për zyrat e OSHEE sh.a”, të anulohet dhe kjo procedurë të ribëhet edhe një herë,
duke marrë parasysh faktet dhe analizën e bërë”, nuk qëndron pasi, Drejtoria e Shërbimeve
Mbështetëse është strukturë brenda OSHEE sh.a dhe për këtë arsye, duhej t’i kishte dhënë
këto propozime, përpara daljes së urdhërit të prokurimit.
III.1.8. Gjithashtu, sqarojmë se mbështetur në kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruara
në DT, ofertuesit kanë qënë të detyruar të paraqitnin sëbashku me formularin e ofertës edhe
një tabelë preventivuese me zërat përkaës. Pas lidhjes së kontratës, autoriteti kontraktor
shlyen situacionet për shërbimin e kryer nga ofertuesi, bazuar në çmimet e ofruara në
ofertën e paraqitur prej tij në tender. Në këtë kontekst, sipërmarrësi i shërbimit do të paguhet
për shërbimet faktike të kryera, në përputhje me kushtet e kontratës dhe dispozitat e Kodit
Civil.
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III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se anulimi i procedurës së mësipërme të
prokurimit, duke mos e argumentuar dhe justifikuar atë bazuar në legjislacionin në fuqi,
shkakton një dëm ekonomik duke e shtyrë autoritetin kontraktor drejt lidhjes së kontratave
shtesë në pafundësi me operatorin ekonomik të mëparshëm deri në zhvillimin e procedurës
së re dhe lidhjen e kontratës, duke evituar barazinë, transparencën dhe konkurencën e hapur
për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar për këtë procedurë prokurimi.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i operatorit ankimues “PASTRIME SILVIO” sh.p.k,
qëndron.
III.1.10. Nga informacioni i autoritetit kontraktor, por edhe nga verifikimi në sistemin
elektronik të prokurimeve, procedura në fjalë e prokurimit rezulton “e anuluar”.
Bashkangjitur dokumentacionit të autoritetit kontraktor, pranë KPP-së është paraqitur edhe
shkresa nr.6830/4 prot, datë 15.05.2015, “Njoftim për anulimin e procedurës”, nëpërmjet së
cilës autoriteti autoriteti kontraktor njofton se procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”,
me objekt “Shërbimin e pastrimit të ambjenteve të OSHEE”, me fond limit 19.712.838 lekë
(pa TVSH), është anuluar.
III.1.11. Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se njoftimi
i anulimit të procedurës, është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi
autoriteti kontraktor duhet të respektonte afatet e ankimimit prej 7 ditë në autoritetin
kontraktor dhe më pas prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues
për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor”.
Sa më lart, autoriteti kontraktor, në procedurat e ardhshme të prokurimit, të respektojë afatet
e ankimimit të parashikuara në ligjin e prokurimit publik.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për skualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX” sh.p.k meqënëse “këta dy operatorë
nuk përmbushin pikën 6 tek “Kapaciteti teknik”, në DST, pasi nuk kanë “Leje ndërhyrëse
për shërbime higjeno-sanitare”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tё dokumentave tё procedurёs sё
prokurimit, tek “Kapaciteti Teknik”, pika 6, nga ana e autoritetit kontraktor, është kërkuar:
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“Operatori ekonomik duhet të disponojë licencën e pastrimit për ushtrimin e shërbimit (NP12 A), e vlefshme dhe lejen për shërbime ndërhyrëse Higjeno –Sanitare e vlefshme.”
III.2.2. Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultoi që në përmbushje të kriterit të mësipërm,
bashkimi i operatorëve ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX GENERAL
CONSTRUCTION” sh.p.k, ka paraqitur:
(i)

(ii)

(iii)

Licencë NZ.6105/4, të lëshuar në favor të shoqërisë “ALKO IMPEX GENERAL
CONSTRUCTION” sh.p.k, për disa kategori ndër të cilat edhe për kategorinë “NP12 F “Punime të inxhinjerisë së mjedisit”;
Akt miratimi higjeno-sanitar nr.12, lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor,
në datë 09.04.2015, në favor të personit juridik “EUROFAB” sh.p.k, me aktivitet
“Shërbime pastrimi ambjente të brendshme dhe fasada”;
Akt miratimi higjeno-sanitar nr.13, lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor,
në datë 10.04.2015, në favor të personit juridik “EUROFAB” sh.p.k, me aktivitet
“Shërbime ndërhyrëse te brendshme higjeno-sanitare”.

III.2.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërkohë, neni 53, pika 3, i të njëjtit ligj, përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të
pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të
gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.2.5. Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Seksioni II (“Informacione të veçanta për
kontratat”), neni 28 (“Kontratat e shërbimeve”), pika 5, shkronja “a”, përcaktohet
shprehimisht:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon licencat
profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore...”
Ndërkohë, në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i
operatorëve ekonomikë”), pika 1 dhe 3, përcaktohet shprehimisht:
“Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të
kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.”
“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në
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përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje.”
III.2.6. Referuar sa më sipër, KPP gjykon se vendosja e kriterit të sipërcituar ka si qëllim të
sigurojë autoritetetin kontraktor mbi aftësinë teknike të operatorëve ekonomikë fitues
potencialë, në drejtim të përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve
të përcaktuara.
III.2.7. Pas verifikimit të dokumentacionit të përmendur më lart, Komisioni i Prokurimit
Publik vlerëson se bashkimi i operatorëve ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO
IMPEX GENERAL CONSTRUCTION” sh.p.k, referuar edhe “Kontratës për bashkim të
përkohshëm të shoqërive”, datë 18.04.2015, të paraqitur nga ky bashkim operatorësh (më
konkretisht zërave të shërbimeve që secili prej anëtarëve ka marrë përsipër të realizojë, sipas
përqindjes që i takon), nuk e ka plotësuar kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit.
Në kontratën e sipërpërmendur, janë specifikuar edhe zonat respektive ku do të kryhet
shërbimi prej secilit anëtar, ç’ka do të thotë që paraqitja e dokumentacionit të kërkuar, për
vetëm njërin prej tyre, sjell automatikisht ofrimin e shërbimit të kërkuar nga autoriteti
kontraktor, në kushtet e mungesës së dokumentacionit tekniko-ligjor për anëtarin tjetër.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje
me këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e
autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i operatorit ankimues “PASTRIME SILVIO” sh.p.k,
qёndrojnë.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ankimues “PASTRIME SILVIO” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që
është pretendimi i cituar më lart është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që bashkimi i
operatorëve ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX GENERAL
CONSTRUCTION” sh.p.k, të skualifikohet nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe
këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO”
sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbimin e
pastrimit të ambjenteve të OSHEE”, me fond limit 19.712.838 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 20.04.2015 nga autoriteti kontraktor “OSHEE” sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit.
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3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “EUROFAB” sh.p.k & “ALKO IMPEX GENERAL
CONSTRUCTION” sh.p.k, si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e skualifikuar këtë bashkim operatorësh.
4. T’i propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik marrjen e masave administrative ndaj
personave përgjegjës për shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “PASTRIME SILVIO” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.922 Protokolli,
Datë 18.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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