KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 949/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.12.2016 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Alpen Pulito” sh.p.k. & “Bruçi” sh.p.k. nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-50230-09-20-2016,
me objekt “Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të shoqërisë
Albcontrol sh.a ”, me fond limit limit 132.000.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 14.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol Sh.a.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Albstone” sh.p.k. & “Sori Al” sh.p.k. nga procedura e mësipërme
e prokurimit”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. &
“Bruçi” sh.p.k.
Lagja nr. 14, Rr. “Asti Gogoli”, Shkozet, Ambient brenda
ndërmarrjes së prodhimit artizanal, Zona kadastrale 8516, nr.
Pasurie 5/20
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Autoriteti Kontraktor:

Albcontrol Sh.a.
Aeroporti “Nënë Tereza”, Rinas, Tiranë

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 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 20.09.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me nr. REF-50230-09-20-2016, me objekt “Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të
shoqërisë Albcontrol sh.a ”, me fond limit limit 132.000.000 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 14.10.2016, 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:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k.
“Bruçi” sh.p.k.
99.040.344 lekë, skualifikuar
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Albstone” sh.p.k.
& “Sori – Al” sh.p.k.
131.872.980 lekë, kualifikuar
3. “Fusha” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.3. Në datën 24.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsyet si më
poshtë vijon:
1. Në dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomikë sipas Kritereve
të Veçanta për Kualifikim pika 1/c, kërkohet: “Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas
Shtojcës 6”. Dokumenti i paraqitur nga ky bashkim opertatorësh ekonomikë nuk është
sipas përcaktimeve të shtojcës 6 të DST-ve, por është sipas formulimit të vjetër të ligjit
për konfliktin e interesit. Sa më sipër dokumenti i mësipërm nuk plotëson kërkesat e ligjit
si dhe ato të DST-ve.
2. Në dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomikë mungon
dokumenti i kërkuar në Kapaciteti Teknik pika 2/2.3, përkatesisht në listëpagesesat e
shoqërisë nuk rezulton që mjeku i shoqërisë.
3. Në dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomikë mungon
dokumenti i kërkuar në Kapaciteti Teknik pika 2/2.1.
4. Ky bashkim operatorësh ekonomikë i cili përfaqësohet me prokurë nga shoqëria “Alpen
Pulito”, duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në DST, Kapaciteti Teknik pika 1 ku
kërkohet “përvojë e suksesshme në kryerjen e punëve të ngjashme…” ky kriter është
bazuar në VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014, “Për rregullat e prokurimit publik neni 28
pika 3. Bazuar në eksperiencën e mëparshme që ka ky operator ekonomik me
ALBCONTROL sha, rezulton se ka patur një kontratë për shërbimin që po prokurohet në
këtë procedurë prokurimi me nr 557/24 prot, datë 30.12.2011, me afat 5 (pesë) vjeçar, e
cila është zgjidhur me njoftimin për mbylljen e kontratës nr. 115 prot, datë 16.02.2016.
arsyet e zgjidhjes së kësaj kontrate janë për moszbatim të kontratës nga ana e
kontraktorit si dhe kushteve specifike të përcaktuar në këtë kontratë.
5. Sa më sipër ju si operator ekonomik duke patur një kontratë direkte me ne si AK, dhe
duke qenë që kjo kontratë nuk është zbatuar atëherë rekordet tuaja në lidhje me këtë,
eksperiencën e ngjashme janë negative. Për rrjedhojë bazuar në legjislacionin e
sipërpërmendur ju nuk e plotësoni këtë kriter për kualifikim.

3

II.4. Në datën 27.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij si edhe duke ngritur pretendime për
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Albstone” sh.p.k. & “Sori – Al” sh.p.k.
Konkretisht në ankesë pretendohet si më poshtë:
[…]
Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit sqarojmë se: pjesë e dokumentacionit të ngarkuar prej
nesh në SPE është dhe dokumenti i emërtuar “Vëretetime Alpen”. Në brendësi të këtij dokumenti
rezulton edhe shtojca 6. Nga krahasimi i shtojcës së ngarkuar dhe asaj të kërkuar në dokumentat
e tenderit nuk vërejmë asnjë ndryshim/pakësim/shtim nga ato të kërkuara nga AK.
Sa më sipër arsyeja e pretenduar jo vetëm është e pavërtetë por ka për qëllim pengimin e
konkurrencës së lirë të ofertuesve në këtë procedurë […]
Sa më sipër, me dokumentacionin e dorëzuar provojmë se shtojca 6 e ngarkuar prej nesh është
në përputhje me DT dhe në përputhje të plotë me ligjin për konfliktin e interesit.
Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit për mjekun:
Sqarojmë se në SPE kemi ngarkuar dokumentacionin e emërtuar:
- Mjeke e shoqërisë Alpen Pulito shpk
Në brendësi të këtij dokumenti gjenden
- Vërtetimi për vjetërsinë në punë
- Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare
- Vërtetim Drejtoria Rajonale Tatimore
- Diploma
- Dëshmi specializimi
- Leje individuale për ushtrimin e profesionit
- Librezë pune
- Kontratë konsulence dt 21.01.2011
- Kontratë konsulence dt. 31.01.2014
Kontrata e cila është në fuqi rezulton me një afat 5 vjeçar. Si rrjedhojë shoqëria jonë ka
përmbushur detyrimin e saj ligjor përsa i përket sigurimit të shëndetit.
[…]
Gjithashtu referuar VKM nr. 742 datë 06.11.2003, kontrata e lidhur mes palëve ka të njëjtat
detyra me ato të përcaktuara në VKM. Për ligjvënësin është e rëndësishme të merren masat e
nevojshme duke punësuar një mjek por kurrsesi të specifikohet nëse ky raport duhet pasqyruar
në listëpagesa ose jo…. Marrëdhënia e punës referuar dispozitave të kodit të punës rregullohet
nëpërmjet kontratave dhe jo listëpagesave.
Gjithashtu shoqëria jonë referuar këshillave sugjerimeve të mjekut ka kryer dhe policat e
sigurimit mbi problematikat aksidentale gjatë ushtrimit të detyrës, shëndetit të punonjësve,
gabimet profesionale të personave përgjegjës, dëmtimet fizike trupore etj.[…].
Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit:
Në DT në kapacitetitn 2/2.1 është kërkuar që drejtuesi teknik duhet të jetë agronom.
[…]
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Nga ana jonë është dorëzuar dokumentacioni i emërtuar:
- Ing. Pyjesh R.R
- Ing. Mjedisi Komplet Bruçi
- Personeli ing. Teknik Alpen
Sa më sipër, me dokumentacionin e dorëzuar prej nesh jo vetëm të provojmë se kemi kapacitete
për realizimin me sukses të punimeve por i tejkalojmë ato pasi sqarojmë se natyra e punës që
kërkohet është në përputhje të plotë me dokumentacionin e dorëzuar prej nesh dhe stafi teknik i
paraqitur nga bashkimi jonë i shoqërive ndër të tjera ka eksperiencën e duhur në fushën e
pastrimit. ……, dhe me dokumentacionin e dorëzuar provojmë dhe garantojmë më së miri AK se
drejtuesit teknik të bashkimit tonë të shoqërive kanë njohuritë e duhura teknike dhe profesionale
për realizimin me sukses të punës duke patur njohuri më të shumta se ing i kërkuar nga ana juaj
në DT.
Një ing. Mjedisi (i çertifikuar nga Ministria e Mjedisit në cilësinë e ekspertit të kësaj fushe), një
inxhinier pyjesh dhe një inxhinier kimist kanë njohuri teknike profesionale disa herë më shumë se
një agronom.
Bazuar në VKM nr. 627 datë 11.6.2009 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve” që
janë të kategorizuar në grupimin e përbashkët me indeks “2134” të së njëjtës natyrë për
profesionin Agronom “2134/02) dhe Inxhinier Pyjesh (2134/13).
…., gjykojmë të sqarojmë se inxhinier pyjesh e aq më tepër ai i mjedisit janë të një shkalle
profesionale më lart se Agronomi.
Lidhur me pretendimin e katërt për skualifikim[….] sqarojmë se nga ana jonë në SPE janë
ngarkuar dokumentat e emërtuara si:
- Kontratë shërbimi set 2
- Kontratë pastrimi 2689 Bruçi
- Kontratë pastrimi 1194 Bruçi
- Kontratë shërbimi set 3
- Kontrata Concord etj
Nëpërmjet këtyre dokumentave / kontratave provojmë eksperiencën e suksesshme të bashkimit
tonë të shoqërive të cilat sa më sipër me dokumentacionin që dorëzojnë provojnë se janë shoqëri
të cilat operojnë në këtë fushë me një eksperiencë të konsiderueshme dhe për më tepër këto
kontrata janë realizuar me sukses.
Përsa i përket pretendimit tuaj lidhur me rekordin tonë negativ sqarojmë se bazuar në dispozitat
e ligjit nr. 9643…., për të provuar një pretendim të tillë AK duhet të bazohet vetëm mbi vendimet
e nxjerra nga APP dhe jo nëpërmjet gjykimit personal të saj, i cili për shkak të rrethanave më së
paku është abuziv, tendencioz…
Sqarojmë se lidhur me kontratën e sipërcituar, nëpërmjet korrespondencës, është Albcontrol sha
që është tërhequr nga kontrata dhe arsyeja e tërheqjes nuk ka asnjë lidhje me mosrealizimin e
shërbimit por me një konflikt të hapur nga vet AK, duke sjell si pasojë zgjidhjen e kontratës.
Sqarojmë se për këtë çështje shoqëria jonë i është drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, proces në të cilin edhe AK është palë ndërgjygjëse e saj.
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Shkak i konfliktit jo vetëm midis AK dhe Alpen Pulito shpk por dhe midis shoqërive Alpen Pulito
shpk dhe Midac – Al shpk është një kontratë shtesë e lidhur nga ana juaj, në një situatë ku Alpen
Pulito shpk i është ngarkuar një detyrim për të cilin nuk ka patur dijeni. Pikërisht kjo kontratë e
cila ka sjellë dhe të gjithë problematikën e mëvonshme, nga shoqëria Midac – Al shpk është
kryer një kallzim penal pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku AK është në cilësinë e
të kallëzuarit […].
Në nisje të procedurës, ashtu siç ju jeni në dijeni në dt. 27.09.2016, kemi kryer ankim mbi
kriteret e përcaktuara në DT duke argumentuar dhe faktuar se shoqëria e kualifikuar është një
shoqëri e paracaktuar si shoqëri fituese.
Së pari, shoqëria “Albstone” shpk është shoqëria e cila ka kryer shërbimin e pastrimit të
ambienteve të Albcontrol sha pas tërheqjes që AK kishte me shoqërinë Alpen Pulito shpk. Një
procedurë e zhvilluar me negocim dhe me një afat gati 1 vjeçar, si e vetmja kontratë e këtij lloji
për kushtet dhe parashikimet ligjore në fuqi.
Së dyti shoqëria Albstone shpk rezulton e regjistruar në QKR në dt 01.11.2013. Referuar
ndryshimeve të objektit të saj, kjo shoqëri veprimtarinë e shërbimeve të pastrimit e ka që prej
datës 17.06.2016. Referuar dhe bilanceve të kësaj shoqërie dhe objektit të veprimtarisë së saj
dhe dokumentacionit të dorëzuar prej saj rezulton se kjo shoqëri nuk ka përmbushur kushtet e
përcaktuara në DT […], nuk plotëson xhiron mesatare vjetore e kësaj shoqërie për tre vitet e
fundit, përvojë e suksesshme në kryerjen e shërbimeve me natyrë të ngjashme…., nuk është e
pajisur me një licencë të tillë të lëshuar nga QKL (kodi III.2.A 1+2), nuk është i pajisur me
licencë kodi III.2.B., nuk disponon as leje mjedisore kodi III.1.A[…]
Gjithashtu drejtuesi teknik i kësaj shoqërie nuk ka një eksperiencë 5 vjeçare në fushën e
pastrimit.
II.5. Në datën 28.10.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 673/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 07.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës me nr. 701/1 prot., datë 14.1110.2016, të protokolluar me tonën në
datën 16.11.2016, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni dhe
dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. &
“Bruçi” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit Në dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim
operatorësh ekonomikë sipas Kritereve të Veçanta për Kualifikim pika 1/c, kërkohet: “Deklaratë
mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6”. Dokumenti i paraqitur nga ky bashkim opertatorësh
ekonomikë nuk është sipas përcaktimeve të shtojcës 6 të DST-ve, por është sipas formulimit të
vjetër të ligjit për konfliktin e interesit. Sa më sipër dokumenti i mësipërm nuk plotëson kërkesat
e ligjit si dhe ato të DST-ve, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për Vërtetimin e
Kualifikimit/Pjesëmarrjes, pika 2 Kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 1, gërma “c”, është
përcaktuar: “Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas
Shtojcës 6”.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit është parashikuar Shtojca 6 Deklarata mbi konfliktin e
interesave, një shtojcë kjo që sipas shënimit që ka në krye të saj është e detyrueshme për t’u
plotësuar nga operatori ekonomik.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se operatori
ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k. ka paraqitur ofertë si anëtar i bashkimit të përkohshëm të
operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. & “Bruçi” sh.p.k.
Në kontratën për bashkëpunimin e përkohshëm të shoqërive është përcaktuar se:
[...]
Pjesëmarrja në bashkim të përkohshëm të shoqërive për zbatimin e punimeve do të jetë:
Shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k. me 83 % volum shërbimesh dhe vlerë
Shoqëria “Bruçi” sh.p.k. me 17 % volum shërbimesh dhe vlerë
Realizimi i shërbimeve do të kryhet përkatësisht sipas përqindjeve të zërave të preventivit si më
poshtë:
- Shoqëria “Bruçi” sh.p.k. do të realizojë:
a) Volumin në “Godinën e Akademisë”
b) volumin në “Kullën ekzistuese”
Shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k. do të realizojë:
a) shërbimi i mirëmbajtjes së kaldajës
c) shërbimi i mirëmbajtjes së imjantit të ajrit të kondicionuar
d) godina AÇ
e) Zyrat e Brifingut
f) Zyrat e Meteo + Godina e administratës + ambjentet MARUBI
Evidentohet se është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, ku përcaktohet se
përfaqësues i këtij bashkimi operatorësh është shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k.
-
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III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, në përmbushje të
këtij kriteri, rezulton se, është paraqitur Shtojca 6 me emërtimin Deklaratë mbi konfliktin e
interesit, në emër të shoqërisë “Bruçi” sh.p.k., ku konstatohet se, kjo shtojcë nuk është sipas
formatit të hartuar dhe publikuar në dokumentat e tenderit nga Agjencia e Prokurimit Publik.
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur edhe Shtojca 6 me emërtimin Deklaratë mbi konfliktin e
interesit, në emër të shoqërisë “Alpen Pulito” sh.p.k. ku konstatohet se, edhe kjo shtojcë nuk
është sipas formatit të hartuar dhe publikuar në dokumentat e tenderit nga Agjencia e Prokurimit
Publik.
III.1.4. Në nenin 44, pika 2, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Grupe operatorësh ekonomikë mund të dorëzojnë oferta
ose të paraqiten si një kandidat i vetëm. Autoriteti kontraktor duhet t’i kërkojë një formë të
veçantë ligjore bashkimit të shoqërive, për qëllim të dorëzimit të ofertës ose kërkesës për
pjesëmarrje, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit”.
III.1.5. Në VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, Kreu VII, neni 74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1, 2, 3, parashikohet
përkatësisht: “1. 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.
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. […].
3. 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 përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
III.1.6. Në nenin 1 të ligjit nr. 44/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9367, datë
7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i
ndryshuar”, përcaktohet: “[...]Në nenin 21, pika 1, ndryshohet si më poshtë: "[…] Për zyrtarët e
nivelit të mesëm drejtues, të parashikuar në nenin 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32
të kreut III, seksioni 2, të këtij ligji, ndalimi sipas paragrafit të parë të kësaj pike, për shkak të
interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuar në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave
në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet
edhe kur palë është një institucion i varësisë”.
Neni 2
Në nenin 24, pika 1 ndryshohet si më poshtë: "1. Rrethi i personave të lidhur me zyrtarin, në
zbatim të ndalimeve të përcaktuara në nenet 21 dhe 22 të këtij ligji, përbëhet nga
bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët në moshë madhore dhe prindërit e zyrtarit e të
bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es”.
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Neni 3
Në nenin 31, paragrafi i parë, ndryshohet si më poshtë:"Zyrtari i nivelit të lartë dhe të mesëm
drejtues, sipas legjislacionit të shërbimit civil, zyrtari i nivelit të lartë e të mesëm të Policisë së
Shtetit dhe të Forcave të Armatosura, sipas sistemit të gradave dhe detyrave të zbatueshme për
këto institucione publike, zyrtarët e nivelit të lartë dhe të mesëm, të barasvlershëm me zyrtarët në
pozicionet drejtor drejtorie, drejtor drejtorie të përgjithshme dhe titullarë të enteve rregullatore
(dhe ata, sipas nenit 30 të këtij ligji) apo institucioneve të tjera të administratës publike, që nuk
janë pjesë e shërbimit civil, si dhe prefekt”..
Neni 4
Në nenin 35, pika 1, ndryshohet si më poshtë: "1. Person i lidhur, për qëllim të neneve 27 deri në
33 të këtij ligji, për kufizimet e interesave privatë të zyrtarëve, të përcaktuar në nenet e tjera të
këtij seksioni, janë vetëm bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët në moshë madhore, prindërit
e zyrtarit e të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es[…]”.
III.1.7. Agjencia e Prokurimit Publik ka publikuar në faqen zyrtare të saj, Vendimin nr. 09, datë
22.09.2014 “Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për furnizimin e
mallrave, shërbimeve dhe kryerjen e punëve”, ku përcaktohet se: “[...] në dokumentat standarte
të tenderit për procedurën e hapur, procedurën e kufizuar, kërkesë për propozim, negociim me
shpallje paraprake të njoftimit dhe shërbim konsulence, për kontratat e furnizimit të mallrave,
shërbimeve dhe punë publike, të miratuara me vendimin nr. 1, datë 01.02.2013 të Drejtorit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, të ndryshuar, bëhet ky ndryshim:
1. Në shtojcën “Deklaratë mbi konfliktin e interesave” paragrafi i gjashtë, riformulohet si më
poshtë: “Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e
zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es”.
2. Ngarkohet Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit me publikimin e këtij vendimi, në faqen
zyrtare të internetit të APP.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”.
III.1.8. Në datën 02.12.2014, me shkresën nr. 12892 prot., Agjencia e Prokurimit Publik ka
publikuar në faqen zyrtare të saj (www.app.gov.al) një njoftim, në të cilin përcaktohet
shprehimisht: “Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve
kontraktore që në funksion të detyrave të saj, sipas shkronjës “ç” të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, ka rishikuar Shtojcën
“Formular mbi Konfliktin e Interesit”, pjesë e Dokumentave Standarte të Tenderit për
Marra/Punë/Shërbime.
Kjo shtojcë është ripunuar sipas ndryshimeve që ka pësuar Ligji nr. 9367 datë 07.04.2005 “Për
parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.
Setin e Dokumentave Standarte të Tenderit së bashku me Shtojcën “Formular mbi Konfliktin e
Interesit”, të ndryshuar, do ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të ëeb sitet të APP-së.
Ky njoftim bëhet me qëllim informimin e autoriteteve kontraktore për përdorimin e setit të duhur
të Dokumentave Standarte të Tenderit”.
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III.1.9. Agjencia e Prokurimit Publik ka publikuar në faqen zyrtare të saj, Vendimin nr. 10, datë
02.12.2014 “Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për furnizimin e
mallrave, shërbimeve dhe kryerjen e punëve”, ku përcaktohet se: “Në mbështetje të shkronjës
“ç” të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, dhe nenit 21 të Ligjit nr. 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar, Drejtori i Përgjithshëm,Vendos:
Në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e hapur, procedurën e kufizuar, kërkesë për
propozim, negociim me shpallje paraprake të njoftimit dhe shërbim konsulence, për kontratat e
furnizimit të mallrave, shërbimeve dhe punë publike, të miratuara me vendimin nr. 1, datë
01.02.2013 të Drejtorit të Agjencisë së Prokurimit Publik, të ndryshuar, bëhet ky ndryshim:
1. Shtojca “Deklaratë mbi konfliktin e interesave” riformulohet sipas formatit bashkëlidhur këtij
vendimi.
2. Ngarkohet Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit me publikimin e këtij vendimi, në faqen
zyrtare të internetit të APP.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”.
III.1.10. Nisur nga sa më sipër, nga verifkimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues, vërehet se, ky i fundit në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur Shtojcën 6
Deklaratë mbi konfliktin e interesave, e cila nuk është sipas formatit të hartuar e miratuar nga
Agjencia e Prokurimit Publi, si dhe të publikuar në bazë të njoftimeve të evidentuara si më lart.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, operatori ekonomik ankimues, nuk ka paraqitur
dokumentacion sipas setit të ri dhe aktualisht në fuqi të dokumentave të tenderit, në përputhje me
ndryshimet e fundit të ligjit. Referuar ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 41, pika 1, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve
të tenderit, përdor dokumentet standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në
dispozicion falas në rrugë elektronike”, si edhe Seksionit II “Udhëzime për operatorët
ekonomikë”, pika 1.1. të dokumentave të tenderit ku është përcaktuar: “Operatorët Ekonomikë
janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat
që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”, KPP gjykon se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues nuk është i saktë dhe sipas
dokumentave të cilat janë aktualisht në fuqi.
Dokumentet e tenderit, janë dokumenta, që autoriteti kontraktor ia vë në dispozicion kandidatëve
dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave. Në hartimin e këtyre dokumenteve,
autoriteti kontraktor duhet të përdorë dokumentet standarde të tenderit e si rrjedhojë edhe
operatorët ekonomikë duhet të përdorin këto dokumenta.
Rrjedhimisht, që nga data kur ka hyrë në fuqi vendimi për miratimin e ndryshimeve të
dokumentave të tenderit, të gjitha procedurat e prokurimit do të shpallen nga autoritetet
kontraktore sipas setit te ri te dokumentave standarde te tenderit, të miratuara nga Agjencia e
Prokurimit Publik dhe rrjedhimsiht, operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë të detyruar të
plotësojnë këto dokumenta.
Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson gjithashtu se, autoriteti kontraktor nuk ka qenë në
kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar.
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Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në
sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Nuk duhet të ofrohet apo lejohet
asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që
synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
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. Rrjedhimisht, gjykojmë se, ky dokument nuk përmban të gjithë informacionin e
nevojshëm për atë çka shërben dhe është i destinuar, duke mos qenë në përputhje me LPP dhe
RrPP.
Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues nuk është sipas dokumentave standarte të miratuara nga Agjencia
e Prokurimit Publik dhe nuk përfshin të gjithë elementët dhe të dhënat e përcaktuara edhe në
ndryshimet e fundit të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. &
“Bruçi” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit Në dokumentacionin e paraqitur nga ky bashkim
operatorësh ekonomikë mungon dokumenti i kërkuar në Kapaciteti Teknik pika 2/2.3,
përkatesisht në listëpagesesat e shoqërisë nuk rezulton që mjeku i shoqërisë, nuk qëndron,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për Vërtetimin e
Kualifikimit/Pjesëmarrjes, pika 2. Kërkesa profesionale të personelit kryesor është përcaktuar:
”2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një mjek ndërmarrje, në bazë të paragrafit 12/2
të VKM-së nr. 692, datë 13.12.2001 ”Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit
në punë” i ndryshuar me vkm nr. 742, datë 06.11.2003. Kjo vërtetohet me paraqitjen e licensës,
diplomës, kontratës së punës librezës së punës si dhe CV e mjekut.
2.3 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimumi 30 punonjës në sektorin e shërbimit
pastrim gjelbërimit sipas objektit të kontratës për periudhën 2013, 2014 dhe 2015, vërtetuar kjo
nëpërmjet nga Dega e Tatim Taksave për numrin e punonjësve të siguruar shoqëruar me
listëpagesat Formulari E-sig 025 a. Në këto listëpagesa duhet të figurojë Mjeku dhe Drejtuesi
teknik”.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se operatori
ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k. ka paraqitur ofertë si anëtar i bashkimit të përkohshëm të
operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. & “Bruçi” sh.p.k.
Në kontratën për bashkëpunimin e përkohshëm të shoqërive është përcaktuar se:
[...]
Pjesëmarrja në bashkim të përkohshëm të shoqërive për zbatimin e punimeve do të jetë:
Shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k. me 83 % volum shërbimesh dhe vlerë
Shoqëria “Bruçi” sh.p.k. me 17 % volum shërbimesh dhe vlerë
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Realizimi i shërbimeve do të kryhet përkatësisht sipas përqindjeve të zërave të preventivit si më
poshtë:
- Shoqëria “Bruçi” sh.p.k. do të realizojë:
a) Volumin në “Godinën e Akademisë”
b) volumin në “Kullën ekzistuese”
Shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k. do të realizojë:
a) shërbimi i mirëmbajtjes së kaldajës
c) shërbimi i mirëmbajtjes së imjantit të ajrit të kondicionuar
d) godina AÇ
e) Zyrat e Brifingut
f) Zyrat e Meteo + Godina e administratës + ambjentet MARUBI
Evidentohet se është paraqitur edhe dokumenti Prokurë e Posaçme, ku përcaktohet se
përfaqësues i këtij bashkimi operatorësh është shoqëria “Alpen Pulito” sh.p.k.
III.2.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, rezulton
se në sistemin e prokurimeve elektronike, në përmbushje të kriterit të mësipërm, dokumentacioni
në lidhje me mjekun është paraqitur vetëm nga operatori ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k., për të
cilën është paraqitur si më poshtë: “[...]
- Vërtetim për vjetërsinë në punë;
- Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare
- Vërtetim Drejtoria Rajonale Tatimore për derdhjen e kontributeve për sigurimet
shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi[…], në emrin e zj. Gj.
M., muajt Janar 2013 – Dhjetor 2014
- Diploma
- Dëshmi specializimi
- Leje individuale për ushtrimin e profesionit
- Librezë pune
- Kontratë konsulence dt 31.01.2011
- Kontratë konsulence dt. 31.01.2014
- Listëpagesat për periudhën 2013, 2014, 2015
III.2.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr. 9643, datë 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:
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”.
-
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III.2.5. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.2.6. Në nenin 28, pika 5 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.2.7. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se mjeku i
deklaruar nga kjo shoqëri, nuk rezulton të jetë në listëpagesë për periudhën e kërkuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, fakt ky i pranuar edhe nga vetë operatori
ekonomik në ankesën e paraqitur prej tij, në të cilën pretendohet “Sqarojmë se në SPE kemi
ngarkuar dokumentacionin e emërtuar:
- Mjeke e shoqërisë Alpen Pulito shpk
Në brendësi të këtij dokumenti gjenden
- Vërtetimi për vjetërsinë në punë
- Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare
- Vërtetim Drejtoria Rajonale Tatimore
- Diploma
- Dëshmi specializimi
- Leje individuale për ushtrimin e profesionit
- Librezë pune
- Kontratë konsulence dt 21.01.2011
- Kontratë konsulence dt. 31.01.2014
Kontrata e cila është në fuqi rezulton me një afat 5 vjeçar. Si rrjedhojë shoqëria jonë ka
përmbushur detyrimin e saj ligjor përsa i përket sigurimit të shëndetit.
[…]
Gjithashtu referuar VKM nr. 742 datë 06.11.2003, kontrata e lidhur mes palëve ka të njëjtat
detyra me ato të përcaktuara në VKM. Për ligjvënësin është e rëndësishme të merren masat e
nevojshme duke punësuar një mjek por kurrsesi të specifikohet nëse ky raport duhet pasqyruar
në listëpagesa ose jo…. Marrëdhënia e punës referuar dispozitave të kodit të punës rregullohet
nëpërmjet kontratave dhe jo listëpagesave.
Gjithashtu shoqëria jonë referuar këshillave sugjerimeve të mjekut ka kryer dhe policat e
sigurimit mbi problematikat aksidentale gjatë ushtrimit të detyrës, shëndetit të punonjësve,
gabimet profesionale të personave përgjegjës, dëmtimet fizike trupore etj.[…]”.
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Sa më sipër, vetë operatori ekonomik ankimues, pranon se, mjekun e deklaruar prej tij, si mjek të
shoqërisë, nuk e ka paraqitur në listëpagesat e kërkuara nga autoriteti kontraktor për periudhën
përkaëse.
III.2.8. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor, do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
e tenderit.
III.2.9. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, kriteret për kualifikim, vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor 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 këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron personelin e nevojshëm për realizimin e kontratës objekt shqyrtimi.
III.2.10. Akoma më tej, sqarojmë se në rast se ankimuesi do të kishte pretendime në lidhje me
kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ai ka patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tij
parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP, ku parashikohet se: “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. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një
vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të
autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me
pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
III.2.11. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin,
besueshmërinë, makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt
prokurimi. Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në këtë
procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të
konsiderohet i vlefshëm.
III.2.12. Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i
interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik
që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si
dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
Rrjedhimisht, pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. & “Bruçi”
sh.p.k. nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues për
kundërshtimin e skualifikimit të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim
mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar disa prej pretendimeve të tij dhe gjendja
faktike e juridike e këtij operatori ekonomik nuk do të ndryshojë, duke mbetur i skualifikuar nga
procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës
administrative.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Albstone” sh.p.k. & “Sori – Al” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
sqaron se:
III.3.1. 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. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron 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,
i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Alpen Pulito” sh.p.k. &
“Bruçi” sh.p.k. nuk merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alpen
Pulito” sh.p.k. & “Bruçi” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
nr. REF-50230-09-20-2016, me objekt “Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të
shoqërisë Albcontrol sh.a ”, me fond limit limit 132.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 14.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2262 Protokolli
Datë 07.11.2016
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Anëtar
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi
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Evis Shurdha
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