KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 645/2014

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.12.2014 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Contrucion”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Pastrimin e pjesës Perëndimore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me fond limit
198.942.494 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.10.2014, nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Tiranë.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. &
“Bardhi” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt: “Pastrimin e pjesës Perëndimore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me
fond limit 198.942.494 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.10.2014,
nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë”.

Ankimues:

“Alko Impex General Contruction” sh.p.k.
Rruga “Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Tiranë
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi” sh.p.k.
Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla nr. 2, Tiranë

Palë e ankimuar:

Bashkia e Qytetit Tiranë
Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, nr. 2, 1001, Tiranë
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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
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 ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë 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.4. Kanë 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.10.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Pastrimin e pjesës Perëndimore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me fond limit 198.942.494 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 27.10.2014, 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 “Bruci” sh.p.k. &
“Alpen” sh.p.k.
176.830.401 lekë, skualifikuar
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. &
“Bardhi” sh.p.k.
178.074.690 lekë, skualifikuar
3. “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
179.072.379 lekë, skualifikuar
4. “Ecologica Albania”
197.617.077 lekë, kualifikuar
5. “TTA Alba - Lam”
198.636.133 lekë, kualifikuar
6. “Fusha”
198.734.236 lekë, kualifikuar
7. “Silver”
nuk ka ofertë ekonomike
8. “Eurotek - Alb” sh.p.k.
nuk ka ofertë ekonomike
II.3. Në datën 15.11.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” sh.p.k. është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
-

-

-

-

Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46
Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2a), Kreu III të Kritereve të veçanta të
Kualifikimit: “Operatori ekonomik duhet të përcaktojë Drejtuesin Teknik të shërbimit të
Pastrimit të zonës perëndimore 3 të Qytetit të Tiranës nëpërmjet një Deklarate nga ana e
Administratorit të Shoqërisë”, pasi në deklaratën e paraqitur: “Deklaratë e operatorit
ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë
27/10/2014 nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Tiranë me objekt “Pastrimin e pjesës
perëndimore 3” të Qytetit të Tiranës” ............ Shoqëria Alko Impex General Construcion
Sh.p.k. emëron si Drejtues Teknik të shërbimit të pastrimit të qytetit të Elbasanit Ing.
Alaudin Behluli dhe i gjithë stafi i nevojshëm i cili do të jetë në angazhim të plotë gjatë
gjithë periudhës së zbatimit të kontratës.” Drejtuesi Teknik deklarohet si i tillë në
shërbimin e pastrimit të Qytetit të Elbasanit, i cili nuk ka lidhje me zonën e cila është
objekt i prokurimit, Qytetin e Tiranës. Si rrjedhojë kjo deklaratë konsiderohet e
pavlefshme nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46
Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2i) , Kreu III, Të Kritereve të Veçanta të
Kualifikimit “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje të Lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Licensimit (QKL) për ushtrimin e aktivitetit objekt i prokurimit, (e
vlefshme), pasi nuk ka paraqitur një dokument të Qendrës Kombëtare të Licensimit për
ushtrimin e aktivitetit objekti i prokurimit.
Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46
Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2e), Kreu III të Kritereve Të Veçanta të
Kualifikimit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar mesatarisht jo më pak se
100 (njëqind) punëtorë të siguruar, për periudhën Janar 2013- Gusht 2014 vërtetuar me:
Vërtetim lëshuar nga Administrata Tatimore, për pagimin e sigurimeve shoqërore, të
lëshuar për periudhën Janar 2013 – Gusht 2013”, pasi shoqëria Mëmë në Kosovë nuk
përmbush këtë kriter pasi nuk ka paraqitur vërtetim nga Administrata Tatimore në
respektim të kritereve të veçanta të kualifikimit.
Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46 si dhe
VKM Nr.1, datë 10.01.2007, Kreu III, pika 3 gërma (c) kërkohet që operatori ekonomik të
ketë kryer punë të ngjashme të cilat vërtetojnë se ai teknikisht është i aftë ta realizojë me
sukses këtë kontratë.Për këtë arsye kërkohen dhe vërtetime ose dëshmi në të cilat të
shënohen, vlera, koha dhe natyra e punës së kryer pikërisht për të ndihmuar autoritetin
kontraktor të gjykojë nëse kontrata që ju keni paraqitur është punim i ngjashëm me
objektin që do të prokurohet. Në kontratat e ngjashme të paraqitura nga ana e shoqërisë
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është paraqitur një kontratë me Komunën Prishtinë “Pastrimi i qytetit të Prishtinës”. Në
kriteret e veçanta për kualifikim, Kreu III, kapaciteti teknik-profesional kërkohet sa më
poshtë: ”......... kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore,
Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me
institucionin, të shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera dhe
vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të
kësaj kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të
realizuar” Shoqëria nuk ka paraqitur për ketë kontratë situacionet e punimeve për
shërbimet e kryera referuar kriterit të përcaktuar sa më sipër. Gjithashtu shoqëria ka
paraqitur kontratën me objekt ”Mirëmbajtja e rrugëve regjioni Mitrovicë”. Nga
verifikimi i situacionit komisioni konstaton se në kontratën me këtë objekt nuk janë të
përfshirë zërat e përcaktuar në preventivin e dhënë nga Autoriteti Kontraktor sa më
poshtë: Zëri 2: Larja dhe dizifektimi i kontenierve që përbën 3.3% të volumit total të
punimeve. Zëri 3: Mirëmbajtja e vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe
grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme që përbën 11.3% të volumit total të
punimeve. Zëri 4: Fshirja e rrugëve dhe trotuarave me krahë që përbën 26.5% të volumit
total të punimeve. Zëri 5: Fshirja e rrugëve me makineri që përbën 3.7% të volumit total
të punimeve. Zëri 6: Mirëmbajtje rrugësh kryesore që përbën 5.3% të volumit total të
punimeve. Zëri 7: Larje speciale e rrugëve me presion që përbën 3.6% të volumit total të
punimeve, ku në total nuk plotëson 53.7% të volumit total të punimeve. Duke mos
plotësuar pikën 1/a të Kapacitetit teknik dhe profesional ku citohet: Shërbime të së njëjtës
natyrë (ku të përfshihen zërat e përcaktuar në preventiv, pjesë e DST).
II.3.1. Në datën 21.11.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë, në mënyrë të përmbledhur pretendohet
si më poshtë:
1. Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit për deklaratën për drejtuesin teknik ne
parashtrojmë pretendimin se arsyetimi juaj nuk mund të përbëjë shkak skualifikimi.
Shoqëria “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. ka përmbushur të gjitha kërkesat e
veçanta të kualifikimit në drejtim të shprehjes së vullnetit në përcaktim të emërimit të
drejtuesit teknik të shoqërisë për kryerjen e shërbimit të pastrimit në qytetin e Tiranës, në
përputhje me kërkesat e hartuara në dokumentat e tenderit hartuar nga autoriteti juaj.
Së pari pala ankimuese ka dorëzuar referencën mbi eksperiencën e drejtuesit teknik të
propozuar për kryerjen e shërbimit të pastrimit në qytetin e Tiranës lëshuar nga
përfaqësuesi ligjor i selisë së shoqërisë Alko Impex General Construction sh.p.k.
(Kosovë). Në referencë është shprehur qartë mbi vlerësimin e punës për drejtuesin teknik
si edhe eksperiencën e tij mbi 5 vjeçare në kryerjen e shërbimit të pastrimit në Komunën
e Prishtinës. Gjithashtu subjekti Alko Impex General Construcion ka vërtetuar
eksperiencën mbi pesë vjeçare të drejtuesit teknik të emëruar për kryerjen e shërbimit të
pastrimit të qytetit.
Në kreun III të dokumentave të tenderit, kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti
teknik dhe profesional, është kërkuar nga autoriteti juaj se “Operatori ekonomik duhet të
përcaktojë Drejtuesin Teknik të shërbimit të pastrimit të zonës Perëndimore -1 të qytetit
të Tiranës nëpërmjet një Deklarate nga ana e Administratorit të Shoqërisë”
Shoqëria Alko Impex General Contruction ka plotësuar kriterin e vendosur nga autoriteti
juaj duke dorëzuar deklaratën e nënshkruar nga administratori i operatorit ekonomik
ofertues.
Në deklaratë shoqëria jonë deklaron si më poshtë vijon:
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“Deklaratë
E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet
në datë 27/10/2014 nga autoriteti kontraktor Bashkia Tiranë me objekt “Pastrimin e
pjesës perëndimore -3 të qytetit të Tiranës” me fond limit 198.942.494 lekë pa tvsh.
Shoqëria Alko Impex General Construcion sh.p.k. emëron si Drejtues Teknik të shërbmit
të pastrimit të qytetit të Elbasanit Ing. Alaudin Behluli dhe i gjithë stafi i nevojshëm i cili
do të jetë në angazhim të plotë të gjatë gjithë periudhës së zbatimt të kontratës.
Administratori
Nënshkrimi, vula”.
Në fillim të deklaratës shoqëria ka përcaktuar qartë se për cilin objekt prokurimi e
dorëzon deklaratën, duke identifikuar së pari autoritetin kontraktor: Bashkinë Tiranë,
datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit (27/10/2014) si edhe objektin e prokurimit
dhe fondin limit përkatës.
Së pari, emërimi i drejtuesit teknik përmes një deklarate të administratorit të shoqërisë
për kryerjen e plotë të kontratës së propozuar mes palëve (operatorit ekonomik ofertues
dhe autoritetit kontraktor) është në thelb një veprim juridik në kuptim të nenit 79 të Kodit
Civil, pasi në thelb është “shfaqja e ligjshme e vullnetit të personit juridik, që synon të
krijojë, të drejta ose detyrime civile”. Konsiderimi i pavlefshëm nga ana e autoritetit tuaj
të deklaratës së Administratorit të Shoqërisë për emërimin e Drejtuesit Teknik për
shërbimin e pastrimit nuk është e mbështetur në ligj. Veprimi juridik, në kuptim të nenit
79 të Kodit Civil është në thelb shfaqja e një vullneti të ligjshëm të personit juridik. Pala
ofertuese ka shfaqur vullnetin e saj të ligjshëm abb inito në emërimin e Drejtuesit Teknik
për objektin e prokurimit. Kjo vërtetohet jo vetëm përmes referencës së administratorit të
shoqërisë për drejtuesin teknik mbi eksperiencën e tij në ofrimin e shërbimit të pastrimit
në kontrata të ngjashme të lidhura mes palës ofertuese edhe subjekteve të tjera, por
gjithashtu edhe në deklaratën për emërimin e drejtuesit teknik për kryerjen e shërbimeve
objekt prokurimi. Vullneti i palës është shprehur qartë duke marrë në arsyetim në tërësi
dokumentacionin e paraqitur prej saj për autoritetin kontraktor Bashkia Tiranë.
Së dyti, veprimi juridik, pra dorëzimi i një deklarate nga personi juridiki konsiderohet
absolutisht i pavlefshëm atëherë kur mungon vullneti i palëve në kuptim të nenit 79 të
Kodit Civil, por në rastin konkret pala ka shprehur vullnetin e saj të plotë dhe të pa
vesuar për emërimin e drejtuesit teknik për objektin e prokurimit. Vendosja e emërtimit të
qytetit ku do të zhvillojë veprimtarinë e tij drejtuesi teknik në Elbasan është prima facia
një gabim, i cili kurrsesi nuk cënon vullnetin e plotë të palës për të emëruar si drejtues
teknik të kryerjes së shërbimit të pastrimit për objektin e prokurimit ing. Alaudin Behluli.
[...] Pala ankimuese në asnjë rast nuk ka patur si qëllim emërimin e drejtuesit teknik të
shërbimit të pastrimit të qytetit të Elbasanit ing. Alaudin Behluli, kjo pasi në të njëjtën
datë kur është zhvilluar prokurimi nga Bashkia Tiranë nuk është zhvilluar asnjë prokurim
tjetër me objekt pastrimi qyteti nga Bashkia Elbasan (kjo vërtetuar përmes Buletinit të
Prokurimeve Publike dhe portalit online të prokurimeve publike), si dhe për faktin e dytë
se pala ankimuese nuk është kontraktuar nga Bashkia Elbasan për kryerjen e shërbimit të
pastrimit. Ndaj gabimi i bërë kurrësesi nuk mund të përbëjë shkak për skualifikimin e
ofertës së palës ankimuese, e cila është më ekonomike se e operatorëve të tjerë dhe
plotëson kriterin IV të vendosur në DST hartuar nga autoriteti juaj për vlerësimin e
ofertave si “Çmimin më të ulët”.
2. Për sa i përket pretendimit për arsyen e dytë të skualifikimit për lejen e lëshuar nga QKL
sqarojmë se:
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Shoqëria Alko Impex General Construcion dega në Shqipëri gëzon të njëjtin personalitet
juridik sikundër selia në Kosovë, bazuar kjo në nenin 9 të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008
“Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, ku përcaktohet se “Degët janë
vende të ushtrimit të veprimtarisë tregtare dhe kanë të njëjtin personalitet juridik me
shoqërinë”. Në këtë drejtim çdo dokument i dorëzuar nga Alko Impex General
Construcion dega në Shqipëri për selinë në Kosovë ka të njëjtën vlerë juridike. Ndaj në
këtë drejtim çdo dokument i paraqitur nga selia e shoqërisë në Kosovë ka të njëjtën vlerë
sikundër të jetë paraqitur nga dega e shoqërisë së saj, operatori ekonomik ofertues.
Autoriteti juaj ka pranuar se operatori ekonomik ofertues përmbush të gjithë kapacitetet
teknike dhe ligjore në drejtim të disponomit të makinerive, të stafit teknik etj., por
skualifikoni operatorin ekonomik për mospërmbushje të kriterit të veçantë të kualifikimit
si pajisja me QKL për ushtrim të veprimtarisë objekt prokurimi. Ne kemi dorëzuar
Licencën nr. 0033/13 me objekt “aktiviteti shërbim, grumbullim dhe largim të
mbeturinave urbane”, e cila është e njëjta me objektin e prokurimit si edhe e njëjtë me
Licencën e lëshuar nga QKL bazuar në VKM 538/2009, Licenca e Kategorisë III.B e cila
ka si objekt “grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i
mbetjeve të llojeve të ndryshme”. [...] Prima facia të dy licencat në thelb kryejnë të
njëjtin objekt veprimtarie si edhe kriteret për pajisjen me të janë të njëjta. [...] Shoqëria
Alko Impex General Construction në Kosovë është e licencuar për objektin e prokurimit
me një licencë të së njëjtës kategori dhe të së njëjtës lloji dhe natyrë me licencën e
lëshuar në Republikën e Shqipërisë. ... Shoqëria jonë ka dorëzuar dokumenta të lëshuar
nga shteti kosovar dhe të legalizuar nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kosovë
duke nisur si nga kualifikimet e stafit teknik, makineritë e vëna në dispozicion për
objektin e prokurimit, vërtetimin e eksperiencës 5 vjeçare të drejtuesit teknik të shërbimit
të pastrimit, dokumente për të cilat nuk është ngritur asnjë pretendim nga ana e
autoritetit tuaj.
Për sa kohë që ju nuk keni vendosur kritere pikëzimi të kualifikimit por keni vendosur si
kriter të vlerësimit ët ofertave, kriterin “çmimi më i ulët” dhe ndërkohë keni pranuar se
pala ofertuese përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit përmes selisë së saj të
shoqërisë në Kosovë, ju nuk keni arsye të skualifikoni ofertën e palës ankimuese, për
mungesë të licencës me objekt prokurimi, për sa kohë që shërbimi ofrohet nga selia në
Kosovë dhe kapaciteti teknik, ligjor dhe financiar plotësohet prej saj.
3. Përsa i përket arsyes së tretë të skualifikimit për vërtetimin numrin e punonjësve
sqarojmë se: shoqëria jonë ka dorëzuar në sistemin elektronik të prokurimeve
dokumentin me emërtim “Punëtor KS 2012-2013”. Përmes këtij dokumenti provohet
numri mesatar i punonjësve të siguruar për vitet 2012-2013. Dokumenti në ndryshim çka
pretendohet nga ju është i legalizuar në përputhje me VKM nr. 134, datë 07.03.2003[...]
Pretendimi juaj se vërtetimi i lëshuar nga ana e administratës tatimore nuk është i
legalizuar në përputhje me VKM nr. 134/2003 është i pabazuar në fakt. Ky dokument si
edhe të gjithë dokumentat e tjerë dorëzuar nga pala ankimuese janë legalizuar në
përputhje me VKM 134/2003. Gjithashtu dokumenti provues për numrin e punonjësve për
vitin 2012 përmban të gjithë elementët e vlefshmërisë së tij.[...] Gjithashtu për periudhën
Janar – Shtator 2014 pala ankimuese ka dorëzuar dokumentin me emërtim “Punëtor
Janar – Shtator 2014” për selinë e shoqërisë Alko Impex General Construction Kosovë....
Dokumenti mbi nurmin total të punonjësve për një periudhë vjetore (2012-2013-2014)
nuk lëshohet nga administrata tatimore kosovare, forma e lëshimit të vërtetimit nga
administrata tatimore kosovare përfshin shenjën plus anash emrit të çdo punonjësi dhe
nëse ka qenë i siguruar për muajt (nga Janar (1) deri Dhjetor (12).... Ju nuk mund të
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kërkoni vërtetimin e lëshuar nga administrata tatimore kosovare për numrin e
punonjësve bazuar në legjislacionin shqiptare pasi akti që ju kërkoni nuk lëshohet nga
shteti kosovar. Me dokumentacionin e dorëzuar shoqëria jonë vërteton se disponon një
numër mesatare prej 120 të punësuarish të konfirmuar nga administrata tatimore
kosovare.
4. Përsa i përket arsyetimit tuaj në lidhje me kontratat e ngjashme sqarojmë se: Shoqëria
jonë ka dorëzuar si dokument për vërtetimin e kapacitetit të saj teknik në drejtim të
zbatimit të suksesshëm të kontratave të tjera të ngjashme për autoritetin kontraktor
Bashkia Tiranë, dy kontrata vlera e të cilave e tejkalon disa herë vlerën e kontratave të
ngjashme të kërkuar nga autoriteti në dokumentat e tenderit... Kemi dorëzuar kontratën e
lidhur me Komunën e Prishtinës me objekt “Pastrimi dhe larja e rrugëve dhe trotuareve
të qytetit me nr. Kontrate 616 13032521. Së pari objekti i kontratës është i njëjtë me
objektin e prokurimit, objekt ankimi. Kontrata në fjalë vijon të jetë në zbatim, pasi data
15.04.2015 është afati i përfundimit të saj referuar nenit 2 të kontratës. Shoqëria jonë ka
paraqitur referencën e lëshuar nga Komuna Prishtinë datë 20.10.2014 për vlerën e
shërbimeve të kryera gjatë viteve 2013 dhe deri në periudhën e lëvrimit të kontratës për
vitin 2014, vlerë e cila është 1.5 herë më shumë se vlera e kërkuar nga autoriteti juaj
kontraktor.... Argumentimi juaj se operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur
situacion, nuk mund të përbëjë kusht skualifikimi, ku sa më sipër autoritetit kontraktor i
është dhënë një panoramë e qartë e kapaciteteve teknike të palës ofertuese.[...]
Shoqëria jonë përveç kontratës së përmendur më lart, ka paraqitur edhe një kontratë
tjetër me objekt “Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve nacionale Regjioni
Mitrovicë A”, e cila është në vlerë 1.7 herë më shumë se vlera e kërkuar nga autoriteti
juaj kontraktor. Argumentimi juaj se operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur
situacion, nuk mund të përbëjë një kusht skualifikimi, pasi autoritetit kontraktor i është
dhënë një panoramë e qartë e kapaciteteve teknike të palës ofertuese. Të njëjtin qëndrim
ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik në vendimin nr. 414/214 të datës
23.07.2014 si edhe vendimin nr. 598/2014 datë 11.11.2014 [...]. Në kontratën e paraqitur
nga shoqëria jonë provohet se janë kryer të njëjtat shërbime, me të njëjtën natyrë dhe
vëllimet e kërkuara në preventiv nga autoriteti juaj, si larje rrugëve, larje e trotuarëve,
pastrim të mbeturinave si edhe orët e punës për fuqinë punëtore, si edhe në drejtim të
kapacitetit teknik të përdorimit të makinerive në raport me kilometrat dhe llojet e
makinerive të përdorura, duke qenë të së njëjtës natyrë pune me shërbimet që do të
kryhen në objektin e kontratës. Gjithashtu edhe në situacionet bashkëngjitur janë të
pasqyruara shërbimet e ofruara në këtë kontratë, ku zërat dhe volumet janë të ngjashme
me ato të kërkuara në DST nga autoriteti juaj, si në rastin e orëve efektive të udhëtimit
dhe ngarkim, shkarkimet, angazhimi në orë pune i fuqisë punëtore përdorimi i
makinerive, të njëjtë me zërat e parashikuar në preventiv nga autoriteti juaj. Gjithashtu
përsa i përket zërit “Mirëmbajtje rruge” nga analiza teknike e kontratës së ngjashme
paraqitur nga subjekti ynë, vihet re se vlera e punimeve të kryera e kalon disa herë vlerën
dhe volumin e kërkuar në DST nga autoriteti juaj.
Për sa më sipër arsyetimi i bërë nga autoriteti juaj nuk përbën fakt për skualifikimin e
ofertës sonë, e cila është oferta më ekonomike, ndaj kërkojmë pranimin e ankesës si edhe
vlerësim të ri të ofertës dhe kualifikimin e ofertës së palës ankuese.
II.3.2. Operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. sqaron se në datën
28.11.2014, autoriteti kontraktor me shkresën nr. 15573/1 prot., datë 26.11.2014, i ka kthyer
përgjigje, duke e refuzuar ankesën.
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II.3.3. Në datën 05.12.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, në të cilën ka parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në ankesën e bërë pranë autoritetit kontraktor, por duke dhënë edhe disa
argumenta shtesë si më poshtë:
-

-

-

-

Në lidhje me pretendimet tona për deklaratën e drejtuesit teknik dhe për licencën e
lëshuar nga QKL, autoriteti kontraktor nuk është shprehur fare në përgjigjen e tij duke
krijuar konfuzion për ne, nëse e ka pranuar ankimin pjesërisht apo nëse ka refuzuar të
kthejë përgjigje.
Në lidhje me vërtetimin për numrin e punonjësve nisur nga përgjigja e autoritetit
kontraktor sqarojmë se kemi paraqitur deklarata për të dokumentat që nuk lëshohen në
shtetin e shoqërisë mëmë në zbatim të dokumentave të tenderit, Kriteret e Përgjithshme të
Kualifikimit. Kërkesa për vërtetimin për numrin e punonjësve si akt i nxjerrë nga
administrata tatimore kosovare, nuk është vendosur në Kriteret e Përgjithshme të
kualifiikimit por në Kriteret e Veçanta të kualifikimit për të cilat nuk aplikohet deklarata.
Mbi të gjitha shoqëria jonë ka vërtetuar me të gjitha dokumentat e lëshuara nga shteti i
origjinës kapacitetin e saj teknik mbi numrin e punonjësve, përmes listëpagesave të
konfirmuara nga administrate tatimore kosovare.
Në lidhje me kthimin e përgjigjes së autoritetit kontraktor se stafi i paraqitur është
operativ në qytetin e Prishtinës dhe si i tillë nuk mund të jetë njëkohësisht operativ dhe në
qytetin e Tiranës, sqarojmë se shoqëria në Kosovë nuk është e angazhuar me kapacitetet
e saj maksimale por mesatarisht me 15 punonjës. Pala ankimuese ka vërtetuar se ka të
punësuar për periudhën e kërkuar mbi 120 punonjës, ndërkohë që ju keni kërkuar mbi
100 punonjës. Pjesa tjetër e punonjësve me gjithë angazhimin e tyre në shërbimin e
pastrimit të qytetit të Prishtinës vijon të jetë e paangazhuar dhe në gadishmëri për
lëvrimin e plotë të kontratës.
Në lidhje me kthimin e përgjigjes nga autoriteti kontraktor për eksperiencat e ngjashme
sqarojmë se kemi dorëzuar jo vetëm kontratën por edhe referencën mbi shërbimet e
kryera duke vërtetuar nga institucioni (Komuna Prishtinë) mbi vlerën e punimeve të
kryera. Për shkak të problemeve të sistemit të agjencisë së prokurimit publik, pala
ankimuese nuk ka mundur të ngarkojë në sistem situacionet (faturat e dorëzuara dhe
pranuara nga autoriteti kontraktor Komuna Prishtinë), megjithëse situacionet kanë qenë
marrë para datës së zhvillimit të prokurimit. Për këtë qëllim pala ankimuese vë në
dispozicion para Komisionit të Prokurimit Publik, kontratën e ngjashme së bashku me
situacionet, referuar edhe botimeve të Sigma – OECD “Vendime gjyqësore të
përzgjedhura të Gjykatës së Drejtësisë së BE për prokurimin publik (2006-2014)”në
çështjen C-336/12 Manova, sipas së cilës “[…]autoriteti kontraktor mund të kërkonte
ndreqjen ose amplifikimin e detajeve të aplikimit mbështetur në një arsye të kufizuar dhe
të veçantë[…], dokumenti (bilancet) ekzistonte tashmë dhe ishte publikuar para
paraqitjes së aplikimit dhe se me pranimin e kopjeve të bilanceve pas datës së aplikimit
autoriteti kontraktues nuk kishte shkelur parimin e barazisë”. Sa më sipër përsa kohë që
faturat tatimore janë formalisht të lëshuara para datës së zhvillimit të prokurimit dhe për
këtë arsye ato duhet të merren në vlerësim gjatë shqyrtimit të këtij ankimi.

II.4. Në datën 15.11.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi”
sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi me pretendimin si më poshtë:
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-

-

-

-

Operatori ekonomik Shpresa sh.p.k. nuk plotëson pikën 2(d)/i Kreu III Kapaciteti Teknik
Profesional, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi inxhinieri i mjedisit nuk figuron në
listpagesat e shoqërisë ndërkohë që kontrata e këtij të fundit është lidhur më 03.01.2014.
Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46 Bashkimi
i Operatorëve Ekonomikë Shpresa sh.p.k. + Bardhi sh.p.k. nuk plotëson, gërmën ii,
shkronjat (c, d) Pika, 2 Kreu III të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi kontrata e
punës midis stafit teknik (Ing.Mekanik dhe Ing.Kimist) me Operatorin ekonomik Bardhi
sh.p.k. janë kontrata me kohë të pjesshme pune. Referuar objektit të prokurimit kapaciteti
teknik të cilin e ofron ky staf duhet të jetë me kohë të plotë gjatë të gjithë kohës së
realizimit të kësaj kontrate.
Në kontratat e paraqitura punëmarresit pranojnë të punojnë me kohë të pjesshme (neni
1), ndërkohë që në nenin 5 përcaktohet koha javore e punës (40 orë). Si rrjedhojë këto
kontrata bien në kundërshtim me kodin e punës në të cilin përcaktohet kohëzgjatja e
punës me kohë të pjesshme.
Në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46 si dhe
VKM Nr.1, datë 10.01.2007, Kreu III, pika 3 gërma (c) kërkohet që operatori ekonomik të
ketë kryer punë të ngjashme të cilat vertetojnë se ai teknikisht është i aftë ta realizojë me
sukses këtë kontratë. Për këtë arsye kërkohen dhe vërtetime ose dëshmi në të cilat të
shënohen, vlera, koha dhe natyra e punës së kryer pikërisht për të ndihmuar autoritetin
kontraktor të gjykojë nëse kontrata që ju keni paraqitur është punim i ngjashëm me
objektin që do të prokurohet. Nga verifikimi i situacioneve të kontratave të ngjashme të
paraqitura nga 2 operatorët ekonomikë komisioni konstaton se në këto kontrata nuk janë
të përfshire zërat e përcaktuara në preventivin e dhënë nga Autoriteti Kontraktor sa më
poshtë : Zëri 3 Mirëmbajtja e vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe grumbullimi i
mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme që përbën 11.3% të volumit total të punimeve.
Zëri 5: Fshirja e rrugëve me makineri që përbën 3.7% të volumit total të punimeve. Zëri
6: Mirëmbajtje rrugësh kryesore që përbën 5.3% të volumit total të punimeve. Zëri 7:
Larje speciale e rrugëve me presion që përbën 3.6% të volumit total të punimeve. Ku në
total nuk plotëson 23.9% të volumit total të punimeve. Duke mos plotësuar pikën 1/a të
Kapacitetit teknik dhe profesional ku citohet: Shërbime të së njëjtës natyrë (ku të
përfshihen zërat e përcaktuar në preventiv, pjesë e DST).
Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Shpresa sh.p.k. + Bardhi sh.p.k. nuk plotëson,
gërmën “a” Kreu III të kritereve të veçanta të kualifikimit (ofertuesi duhet të paraqesë në
ofertë edhe dokumentacionin e mëposhtëm: a - dokumentat që lidhen me objektin e
prokurimit (Specifikime teknike, Metodologji e punës, Grafikun e shërbimeve), pasi
Metodologjia e paraqitur nuk paraqet mënyrën e detajuar se si do të kryhen puna nga ky
operator ekonomik, por është vetëm llogaritje e tabelave për shërbimin e pastrimit.
Grumbullim dhe transport i mbeturinave të ngurta dhe urbane. Për këtë shërbim nuk
jepet lloji i makinerive që do të përdoren, koha e përdorimit të tyre, mënyra e mbledhjes
etj. Larja dhe dizifektimi i kontenierve. Për këtë shërbim nuk është përcaktuar mënyra e
transportit të konteneireve, si do të bëhet denzifektimi dhe larja e tyre. Mirëmbajtja e
vendgrumbullimit të mbetjeve gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve ndërtimore. Për këtë
shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren (makineritë e vogla tranportuese
vetshkarkuese). Fshirja e rrugëve dhe trotuarave me krahë. Për këtë shërbim nuk jepet se
si do të kryhet ky shërbim, se çfarë do të përmbajë ky shërbim etj. Fshirja e rrugëve me
makineri. Për këtë shërbim nuk jepet lloji i makinerisë që do të përdoren për fshirjen në
mënyrë të automatizuar të rrugëve, kohën e kryerjes etj. Mirëmbajtje rrugësh kryesore
gjatë ditës. Për këtë shërbim nuk jepet se si do të kryhet ky shërbim, koha e kryerjes së tij,
detyrat që do të përfshijë ky shërbim etj. Larje speciale e rrugëve me presion, Për këtë
shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren, mënyra e përcaktimit të larjes,
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sasia e ujit që duhet përdorur dhe koha e kryerjes. Larje e rrugëve me makineri Për këtë
shërbim nuk jepet lloji i makinerive që do të përdoren, mënyra e përcaktimit të larjes,
sasia e ujit që duhet përdorur dhe koha e kryerjes.
II.4.1. Në datën 20.11.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit jepen sqarimet si vijon:
Në rubrikën “Shpresa inxhiniere mjedisi” të dërguara në sistemin elektronik të
prokurimit ne kemi paraqitur Librezën e punës, kontratën e punës, diplomën dhe CV e
inxhinieres së mjedisit që është znj. S. Jaupi, e cila tani mban mbiemrin “Tarazhi”.
Kontrata e punës është shënuar me mbiemrin “Jaupi” për arsye të identifikimit me
diplomën, ndërsa në listpagesa ka mbiemrin “Tarazhi” të martesës, për arsye se
rregjistrimi në sigurimet shoqërore bëhet me anë të kartës së identitetit. […] Kjo
punonjëse ka 5 vjet që punon pa asnjë shkëputje pranë firmës “Shpresa” sh.p.k.
(Bashkëngjitur kopje e kartës së identitetit për inxhinieren e mjedisit).
Sipas kërkesës për inxhinierë mjedisi dhe kimiste, ju bëjmë të ditur se përveç inxhinierit
të mjedisit, në stafin e kompanisë janë dhe dy inxhinierë kimistë me përvojë mbi 5 vjet, të
cilët janë të regjistruar në listëpagesat e kërkuara nga ju dhe konkretisht personat me
inicialet J.S dhe J.Ll.
2. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit sqarohet se:
Në bazë të aktmarrëveshjes për bashkimin e opertaorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k &
“Bardhi” sh.p.k, shoqëria “Bardhi” sh.p.k ka marrë përsipër të kryejë 18% të
shërbimeve ndërsa 82% i kryen shoqëria “Shpresa” sh.p.k. Pretendimi i KVO-së në këtë
rast nuk është aspak i bazuar ligjërisht sepse shoqëria “Shpresa” sh.p.k që është
kryesuese dhe dominuese e bashkimit të operatorëve, i plotëson kërkesat për stafin teknik,
por gjithashtu edhe shoqëria “Bardhi” sh.p.k ka paraqitur kontrata pune […].
3. Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit, ankimuesi ka sqaruar se:
[…] Në dokumentacionin e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa”
sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k, ky kriter është përmbushur plotësisht. Konkretisht në tre vitet
e fundit shoqëria “Shpresa” sh.p.k ka realizuar kontratë për “Pastrimin dhe
grumbullimin e mbetjeve në Komunën Kashar”, të njëjtë me objektin e prokurimit me
vlerë rreth 70.000.000 lekë, apo kontrata me KDS me vlerë 25.000.000 lekë. Po kështu
shoqëria “Bardhi” sh.p.k. ka realizuar kontratë për “Pastrimin dhe grumbullimin e
mbetjeve në Laç”, të njëtë me objektin e prokurimit me vlerë rreth 60.000.000 lekë. Këto
kontrata të realizuara tejkalojnë kërkesën për kualifikim […].
4. Lidhur me arsyen e fundit të skualifikimit, ankimuesi ka sqaruar si më poshtë:
“Specifikimet teknike” dhe “Termat e referencës” janë të detyrueshme për t’u zbatuar
nga operatorët ekonomikë dhe për këtë bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa”
sh.p.k. & “Bardhi” sh.p.k. ka paraqitur “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve
teknike dhe termat e referencës”, sikurse përcaktohet në kriteret e veçanta kualifikuese të
dokumentave të tenderit.
“Metodologjia e punës” dhe “Grafiku i shërbimeve” janë pasqyruar të plota në
dokumentacionin e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k.
& “Bardhi” sh.p.k. në përputhje me kërkesat e dhëna në dokumentat e tenderit.
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Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi” sh.p.k. disponon të
gjitha kapacitetet teknike, njerëzore dhe financiare për realizimin e suksesshëm të
kontratës.[…].
II.4.2. Në datën 26.11.2014, me shkresën nr.15563/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi” sh.p.k., duke e
refuzuar ankesën.
II.4.3. Në datën 05.12.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në ankesën e bërë pranë autoritetit kontraktor, por duke dhënë edhe disa
argumenta shtesë si më poshtë:
-

Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit përsa i përket konstatimit se në listëpagesë për
vitin 2014 inxhinierja e mjedisit S. J figuron me ditë pune 0, nuk janë paguar sigurimet
shoqërore nga ne, pasi ajo paguhet pranë kompanisë me raport leje lindje që është drejt
përfundimit…. Përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor se pse nuk është bërë
sqarim për ndonjë status të veçantë (leje lindje etj.), për këtë ju sqarojmë se numri i
ditëve të punës 22 tek listëpagesa me formularin E-sig 025 është e pasqyruar në kolonën
e veçantë me numër 12 (e drejta për përfitime nga sigurimet shoqërore, leje lindje etj.),
ndërsa për punonjësit e tjerë ditët e punës janë shënuar në kolonën nr. 13.

II.5. Në datën 15.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 16441/1 prot., datë 11.12.2014 me objekt:
“Dërgim informacioni në lidhje me zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Pastrimin
e pjesës perëndimore – 3 të qytetit të Tiranës”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II.6. Në datën 23.12.2014, nëpërmjet shkresës me nr. 62 prot., operatori ekonomik “Shpresa”
sh.p.k., si përfaqësuese e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k & “Bardhi”
sh.p.k ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik një kërkesë me anë të së cilës kërkon
të heqë dorë nga ankesa e bërë në lidhje me skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit me
objekt: “Pastrimin e pjesës perëndimore – 3 të qytetit të Tiranës”, me fond limit 198.942.494
lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 27.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
mbi skualifikimin e tij për shkak se deklarata për drejtuesin teknik është e pavlefshme pasi i
referohet pastrimit të qytetit të Elbasanit dhe jo qytetit të Tiranës, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kreu III “Kapaciteti teknik – profesional”, pika 2,
gërma “a”, është përcaktuar se: “Operatori Ekonomik duhet të përcaktojë Drejtuesin Teknik të
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shërbimit të pastrimit të zonës Perendimore - 3 të qytetit të Tiranës nëpërmjet një Deklarate nga
ana e Administratorit të Shoqërisë”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti “Deklaratë” ku përcaktohet se:
“Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të
zhvillohet në datë 27/10/2014 nga autoriteti kontraktor Bashkia Tiranë me objekt “Pastrimin e
pjesës Perëndimore -3 të Qytetit të Tiranës” me fond limit 198.942.494 (njëqind e nëntëdhjetë e
tetë milion e nëntëqind e dyzet e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh.
Shoqëria “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. emëron si Drejtues Teknik të shërbimit të
pastrimit të qytetit të Elbasanit Ing. A.B. dhe i gjithë stafi i nevojshëm i cili do të jetë në
angazhim të plotë të gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës”.
III.1.3. Neni 53, pika 4, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Shqyrtimi i ofertave” parashikon se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të
vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë materialisht ose nuk
devijojnë nga karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e
tenderit, apo gabime, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”.
Dokumenti i paraqitur në paragrafin e parë të tij e përcakton më së miri objektin e prokurimit,
datën e zhvillimit të tij, fondin limit si edhe autoritetin kontraktor që do të zhvillojë këtë
procedurë prokurimi, ndërsa në paragrafin e dytë thjesht është cituar qyteti i Elbasanit.
Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se sa më sipër kemi të bëjmë me një gabim apo lapsus
kalemi, pasi nga i gjithë dokumenti i paraqitur në tërësinë e tij del qartë thelbi që kjo deklaratë
është për procedurën e prokurimit të pastrimit të Qytetit të Tiranës, pasi siç theksuam edhe më
lart për qytetin e Elbasanit thjesht është cituar emri i qytetit pa dhënë detaje të tjera si objektin e
prokurimit, fondin limit apo datën e zhvillimit të tenderit.
Konkretisht në paragrafin e parë janë cituar të gjitha të dhënat që lidhen me objektin e prokurimit
që do të zhvillojë Bashkia e Tiranës për pastrimin e qytetit Tiranë.
Për arsyet e parashtruara më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
mbi skualifikimin e tij për shkak se nuk ëshë paraqitur leje e lëshuar nga QKL për ushtrimin e
aktivitetit objekt prokurimi, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kreu III “Kapaciteti teknik – profesional”, pika 2,
gërma “i”, është përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje të lëshuar
nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) për ushtrim e aktivitetit objekt i prokurimit, (e
vlefshme)”.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti “Licencë për administrimin e
mbeturinave”, lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Republikën e
Kosovës për shoqërinë “Alko Impex General Construction” sh.p.k. me adresë në Prishtinë me
objekt veprimtarie “Mbledhje e mbeturinave”, e vlefshme deri në 26.02.2018, dokument ky i
legalizuar edhe në ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Prishtinë.
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III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të 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 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”.
III.2.4. 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.2.5. Në nenin 9 me titull “Degët dhe zyrat e përfaqësimit”, të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008
“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, përcaktohet se: “Personat përgjegjës për
administrimin e shoqërisë mund të vendosin hapjen e degëve dhe/ose të zyrave të përfaqësimit të
shoqërisë. Degët janë vende të ushtrimit të veprimtarisë tregtare dhe kanë të njëjtin personalitet
juridik me shoqërinë. Ato veprojnë në mënyrë të qëndrueshme, organizohen dhe administrohen
më vete dhe ushtrojnë veprimtari me palë të treta, në emër të shoqërisë. Dega vepron nën emrin
e regjistruar të shoqërisë tregtare, si dhe nën emrin e saj”.
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.
Në rastin konkret, operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. me adresë në
Tiranë sipas ekstraktit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit është degë e shoqërisë së
huaj “Alko Impex General Construction” Kosovë. Referuar ligjit për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare, dega e kësaj shoqërie me adresë në Tiranë dhe veprimtari në Shqipëri gëzon të njëjtin
personalitet juridik me shoqërinë kryesore me seli në Kosovë, çka nënkupton se çdo dokument i
shoqërisë kryesore ka të njëjtën vlerë juridike për degën si edhe anasjelltas.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
mbi skualifikimin e tij për shkak se shoqëria mëmë në Kosovë nuk ka paraqitur vërtetim nga
Administrata Tatimore në respektim të kritereve të veçanta të kualifikimit, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kreu III “Kapaciteti teknik – profesional”, pika 2,
gërma “e”, është përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar mesatarisht jo më
pak se 100 (njëqind) punëtorë të siguruar, për periudhën Janar 2013 - Gusht 2014 vërtetuar me:
Vërtetim lëshuar nga Administrata Tatimore, për pagimin e sigurimeve shoqërore, të lëshuar për
periudhën Janar 2013 - Gusht 2014;
Listpagesat e punonjësve për periudhën Janar 2013 – Gusht 2014, të konfirmuar nga
Administrata Tatimore”.
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III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti “Lista e pagave” për vitin 2012 me
97 punonjës, për vitin 2013 me 131 punonjës, për 9 mujorin e vitit 2014 me 131 punonjës,
lëshuar nga Ministria e Financave, Administrata Tatimore Kosovë dhe e legalizuar nga ambasada
e Republikës së Shqipërisë në Prishtinë.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 të 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 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”.
III.3.4. 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...”.
Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetin profesional në lidhje me personelin e nevojshëm “Operatori
ekonomik duhet të ketë të punësuar mesatarisht jo më pak se 100 (njëqind) punëtorë të siguruar,
për periudhën Janar 2013 - Gusht 2014”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur rezulton
se listëpagesa është një dokument i lëshuar nga një organ i administratës tatimore të shtetit të
Kosovës, i cili është një dokument zyrtar me firmë e vulë, i legalizuar edhe nga amabasada e
Republikës së Shqipërisë në Kosovë, si dhe nga i cili vërtetohet kapaciteti që ka kjo shoqëri në
lidhje me numrin e punonjësve duke u specifikuar për të gjithë periudhën e kërkuar nga autoriteti
kontraktor.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion”
sh.p.k. qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
mbi skualifikimin e tij për shkak se nuk plotëson pikën 1/a të Kapacitetit teknik dhe profesional
ku citohet: Shërbime të së njëjtës natyrë (ku të përfshihen zërat e përcaktuar në preventiv, pjesë e
DST), Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kreu III “Kapaciteti teknik – profesional”, pika 1,
gërma “a”, është kërkuar: “Shërbime të së njëjtës natyrë (ku të përfshihen zërat e përcaktuar në
preventiv, pjesë e DST) në një vlerë 79.576.998 (shtatëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e
shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë pa T.V.SH, të realizuara gjatë
tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; (Nëse çmimet janë të shprehura në një monedhë të
huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare dhe kursi i shkëmbimit duhet të jetë ai i
fiksuar nga Banka Qëndrore e Shqipërisë në ditën kur publikohet njoftimi i kontratës).
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Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
 Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera dhe vërtetimin e lëshuar nga
Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj kontrate, ku të jetë e
përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar.
 Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do
ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të shoqëruar
me faturën përkatëse tatimore perkatese (ku te shprehen qarte datat, zerat e sherbimeve,
volumet perkatese, cmimet, vlerat, te firmosura dhe vulosura nga te dyja palet
kontraktuese)”.
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k. për plotësimin e kriterit të mësipërm rezulton se është paraqitur
dokumentacioni i mëposhtëm:
- kontrata e lidhur ndërmjet shoqërisë “Alko Impex General Contruction” sh.p.k. dhe
Komunës së Prishtinës me nr. 616 13 032 521 me objekt “Pastrimin dhe larjen e rrugëve
dhe trotuareve të qytetit”, me afat 15.04.2013 deri në 15.04.2015 me çmim total të
punëve javore 14.596,10 euro, shoqëruar me Çertifikatën e punëve të kryera, sipas së
cilës operatori ekonomik ankimues është i përgjegjshëm dhe ka aftësi profesionale,
kadrovike dhe financiare për përmbushjen e kontratave në kohë dhe në pajtim me
standardet e kërkuara;
- kontrata e lidhur ndërjmet shoqërisë “Alko Impex General Contruction” sh.p.k. dhe
Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit me objekt “Mirëmbajtja verore
dhe dimërore e rrugëve nacionale dhe regjionale Republika Kosovës, regjioni Mitrovica
A2011/2012”, me afat 29.08.2011 deri më 06.09.2012, me vlerë 1.177.776,79 euro,
shoqëruar me formularin e vlerësimit si edhe me situacionet përkatëse.
III.4.3 Gjithashtu, bashkangjitur ankimimit të tij më datë 05.12.2014 ankimuesi ka paraqitur
kontratën e njëjtë si në ofertën e dorëzuar në sistemin elektronik, të lidhur me Komunën Prishtinë
me objekt “Pastrimin dhe larjen e rrugëve dhe trotuareve të qytetit” shoqëruar me
dokumentacionin përkatës justifikues të firmosur dhe vulosur nga organet e administratës
shtetërore të Kosovës që vërtetojnë realizimin e saj.
III.4.4. Në Kreun III “Dokumentet e tenderit”, pika 3 “Informacione të veçanta”, gërma (c)
“Kontratat e shërbimeve” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Në lidhje me përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare.
Në vijim në nenin 46, pika 1, gërma “b” 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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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.”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se Autoriteti kontraktor pretendon zëra të njëjtë shërbimi
dhe ka kërkuar eksperienca të njëjta, në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik si më sipër
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cituar. Përcaktimi i eksperiencave të njëjta apo zërave të njëjtë të shërbimeve/punëve publike apo
mallrave, bie në kundërshtim edhe me vetë frymën dhe qëllimin e ligjit të përcaktuara në nenin 1
të tij, duke frenuar konkurrencën ndërjmet operatorëve ekonomik dhe duke bërë një trajtim jo të
barabartë dhe diskriminues të këtyre operatorëve ekonomik pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit publik.
III.4.5. Sqarojmë se, kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë
dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
III.4.6. Përsa i përket kontratës së lidhur me Komunën Prishtinë me objekt “Pastrimin dhe larjen
e rrugëve dhe trotuareve të qytetit”, dokumentacioni justifikues i paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik, formalisht është një dokument i cili
ndonëse është marrë para datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit, nuk është hedhur në
sistemin elektronik të prokurimit të APP.
Në botimet e SIGMA-OECD “Vendime gjyqësore të përzgjedhura të Gjykatës së Drejtësisë së
BE për prokurimin publik (2006-2014)”, lexojmë se në Çështjen C-336/12 Manova, “GjD-ja
arriti në përfundimin se autoriteti kontraktues mund të kërkonte ndreqjen ose amplifikimin e
detajeve të aplikimit mbështetur në një arsye të kufizuar dhe të veçantë. Ky amendament lejohet
për aq kohë sa kërkesa ka të bëjë me detaje ose informacione që tregojnë objektivisht se i
përkasin periudhës para datës së skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e aplikimeve
(paragrafi 39). GjD-ja gjithashtu theksoi një kusht thelbësor: kërkesa për informacionin që
mungon nuk duhet të favorizojë padrejtësisht apo t’i krijojë disavantazhe kandidatit në fjalë
(paragrafi 42). GjD-ja i zbatoi këto kushte ndaj fakteve në Çështjen C-336/12 Manova.”
Në kuptim të nenit 116 të Kushtetutës dhe “Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Ndërmjet
Komuniteteve Europiane E Shteteve Të Tyre Anëtare Dhe Republikës Së Shqipërisë”, neni 70 i
së cilës parashikon se: “Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues shqiptar me
atë të Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet. Shqipëria do të përpiqet të sigurojë që ligjet e
saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojë gradualisht drejt përputhjes me acquis e
Komunitetit. Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet dhe
imponohet si duhet”, Komisioni i Prokurimit Publik i referohet jurisprudencës së Gjykatës së
Drejtësisë së BE në vendimmarrjen e tij.
III.4.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale por
të analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e dokumentuara
nga ofertuesit në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilat vendosen kriteret e
përcaktuara.
III.4.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme
të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me përvojën e duhur
(sikurse përcaktuar në nenin 46 si më sipër përmendur), vërtetuar kjo nëpërmjet dokumentave të
tilla si kontratat e ngjashme shoqëruar me dokumentacionin përkatës siç është rasti i
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dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.,
shërbime të cilat janë realizuar me institucione shtetërore.
Pra, kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe të realizuara me autoritetet
kontraktore shtetërore, janë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, në përputhje me
rregullat e prokurimit publik sipas të cilit, përsa i përket eksperiencave për kontratat e
shërbimeve, parashikohet se: “Në lidhje me përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor mund të
kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit
financiare. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës
së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.”
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ankimuesi e ka përmbushur kriterin e
kualifikimit duke vërtetuar kështu se disponon kapacitetet në lidhje me eksperiencat e
mëparshme të kërkuara nga autoriteti kontraktor për të realizuar këtë kontratë.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k
qëndron.
III.5. Në lidhje me ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k
& “Bardhi” sh.p.k., pas shqyrtimit të pretendimeve të tij si edhe kërkesës së paraqitur prej tij datë
23.12.2014, Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton:
III.5.1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k & “Bardhi” sh.p.k., ka kërkuar të
heqë dorë nga ankesa e bërë në lidhje më vlerësimin e ofertave të paraqitura në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Pastrimin e pjesës Perëndimore – 3 të Qytetit të
Tiranës”, me fond limit 198.942.494 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.10.2014, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
III.5.2. Duke qenë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe ligji nr. 8485 datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave
Administrative”, i ndryshuar, KPP do t’i referohet situatave analoge me çështjet gjyqësore për të
cilat parashikohen në nenin 201 “Heqja dorë nga gjykimi dhe nga e drejta e padisë” të ligjit nr.
8116, datë 29.3.1996 “Kodi i procedurës civile” i ndryshuar, ku përcaktohet se:
“Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast gjykata
vendos pushimin e gjykimit [......]”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të
kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij dhe si pasojë mos
shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur nga operatori ekonomik
sjell si rrjedhojë pushimin e procedimit administrativ.
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,
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Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construcion” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Pastrimin e pjesës Perëndimore – 3 të Qytetit të Tiranës”, me fond limit 198.942.494
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e
konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator.
3. Të pushojë procedimin administrativ në lidhje me ankesën e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Shpresa” sh.p.k. & “Bardhi” sh.p.k. për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construcion” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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