KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 615/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.08.2017, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

-Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
B.O.E “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shtesë Ujësjellësi
Valbonë për qytetin Bajram Curri”, me nr. REF-05821-04-13-2017,
me fond limit 67,595,904 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
22.05.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia Tropojë.

Ankimues:

B.O.E “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Kajo Karafili”, Nd.2, H.4, Ap.3, Njësia Bashkiake
nr.10, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Tropojë
Adresa: Sheshi “Azem Hajdari “, Bajram Curri.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga B.O.E ankimues dhe
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit 63
të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, B.O.E ankimues kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur
ankesë në lidhje me të.
I.2. B.O.E 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 percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesit 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 objektin e ankesës të
B.O.E ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 14.04.2017, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shtesë Ujësjellësi Valbonë për qytetin Bajram
Curri”, me nr. REF-05821-04-13-2017, me fond limit 67,595,904 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 22.05.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia Tropojë.
II.2 Në datën 22.05.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 13.06.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. Grand Konstruction M shpk
2. Atlas Group Pishina Tirana shpk & Everest shpk
3. CURRI shpk & BE-IS shpk
4. LALA shpk & Ergi shpk & Shansi Invest shpk
5. Shendelli shpk & Boshnjaku B shpk
6. Kevin Construction shpk
7. Shpresa -AL shpk
8. Ndregjoni shpk & Sterkaj shpk
9. 4 A-M shpk
10. Vllaznimi shpk & Gjoka shpk
11. Adem Pojani
12. Egland shpk
13. Florida shpk

40,304,840 lekë pa tvsh
42,410,831 lekë pa tvsh
44,198,590 lekë pa tvsh
46,621,178 lekë pa tvsh
46,973,472 lekë pa tvsh
49,846,901 lekë pa tvsh
50,009,548 lekë pa tvsh
56,245,474 lekë pa tvsh
56,348,249 lekë pa tvsh
60,988,533 lekë pa tvsh
Nuk ka paraqitur ofertë
Nuk ka paraqitur ofertë
Nuk ka paraqitur ofertë

Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
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II.4.Në datën 13.06.2017, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti
kontraktor ka njoftuar B.O.E “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së tyre,
për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“Ju nuk keni paraqitur :
1.Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,kriter ky i vendosur
ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko professional.
2.Eshte kerkuar, qe Stafi Teknik i Shoqerisë të ketë në përberje Inxhinier
Ndertimi,Gjeolog,Mjedisi,Topograf,Mekanik,Hidroteknik me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,
Secili prej pjestareve të stafit teknik të mësipërm, duhet jetë i pasqyruar në Liçencën e Shoqërisë
kriter ky i vendosur ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko
professional nga ana e ketije Bashkimi Operatoresh nuk eshte potesuar ky kriter,konkretisht:
Operatori BE-IS shpk nuk ka te perfshire ne License te shoqerise ing Mekanik Bepin Trebicka ,nuk
ka te pasqyryar vitet e punes ne libreze,ka mosperputhje mes librezes punes dhe kontrates punes.
Ing elektrik Haki Mustafaraj ,nuk perputhet mbiemri ne diplome me leternjeoftimin,atesia, ka mos
perputhje vitet ,nuk eshte i perfshire ne License. Ing elektronike Dorjan Luku i pa perfshire ne
License,nuk ka eksperiencen e kerkuar,ka mos perputhje me se viteve te deklaruara ne Libreze dhe
atyre ne Cv dhe me kontraten e punes. eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing elektronike Xhorxhi
Plenveshi nuk perputhen vitet e punes te pa pasqyryar ne libreze,mos perputhje date kontrates me
librezen. Ing ndertimi Ilmi Kola i pa perfshire ne License ,mos perputhje me s librezes punes per
vitee pune te pa deklarauara nga CV ,kontrate pune dt 27.03.2017 . eksperience pune jo më pak se
5 vjet Ing Ndertimi Fjoralda Hysi,lireza e punes nuk pasqyron eksperiencen e punes deklaruar ne
Cv nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing Ndertimi Bujar Islami i pa
perfshire ne License ,nuk pasqyron vitet e punes Libreza me Cv nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Ndertimi Abdulla Dushi i pa perfshire ne license shoqerise ,libreza e
punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin
eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Hidroteknike Silvana Cara e pa perfshire ne licensen e
shoqerise , libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk
ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Mjedisi Enrida Alla libreza e punes nuk
perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Gjeolog Luan Daci libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV
per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Operatori
Curri shpk . Ing Elsa Doda Ing Gjeologe kontrata e punes jashte afatit,lidhur me date 08.05.2015
afat dy vjeçare 08.05.2017 Eshte kerkuar nga operatoret duhet të kene 1 (një) mjek të përgjithshëm
të punësuar dhe të rezultojë në listëpagesat e shoqërisë nga Mars 2016 referuar VKM nr.742 date
6.11.2003 “Per masat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojotjes se shendetit ne pune” te vertetuar me
kontrate noteriale pune urdhër mjeku, diplomën përkatëse si dhe të figurojnë në listëpagesa për
periudhën e kërkuar,mjeket e paraqitur nga bashkimi i operatoreve nuk plotesojne kete kusht:
Curri shpk ka kontrate pune me mjeken Vjollce Lacej date 28.09.2016,
BE-IS shpk ka kontrate pune me mjeken Natasha Çela date 06.12.2016
3.Ne kontraten e bashkpunimit mes BE-IS shpk & Curri shpk ,operatori Curri shpk ka perqindje
perfaqesimi 90.25 %, ishte kerkuar qe Operatori ekonomik duhet të dëshmoje se ka të punësuar të
paktën 60 specialiste të kualifikuar, çertifikuar nga Inspektoriati Qendror Teknik. Specialistet e
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kualifikuar duhet të jenë në Listepagesen e shoqerisë. Për të vërtetuar këte operatori ekonomik
duhet të paraqesë Çertifikaten Origjinale të IQT, për çdo specialist të çertifikuar nga IQT operatori
Curri ne baze perqindje pjesmarrje nuk permbushe kete kriter nuk ka paraqitur IQT per 54
punjonjes sa çka perqindjen ,kjo ne kundershtim me VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi operatorve”,pika “3” .
4.Eshte kerkuar per makinerit për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet
dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për
paisjet e tjera duhet të jenë aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e
noteruar,per disa mjete te paraqitura nuk plotesohet ky kusht.
Automjete me qera Floda 1 BE-IS shpk,
AA385GG (kolaudim,sigurim jashte afatit),
AAR827 (kolaudim,sigurim) jashte afatit,
Mjete me qera Afrimi K shpk & BE-IS shpk mjeti
AA705KY (kolaudim,sigurim) jashte afatit,
AA084LK (kolaudim sigurim)jashte afatit.
Mjete me Qera Kelvin Konstruksion & BE-IS shpk
Mjeti ADR141 (kolaudim,siguracion) jashte afatit.
Mjete me qera Mimoza Gjani PF & Curri shpk ,
mjeti AA983AZ (kolaudim,siguracion) jashte afatit
Mjet me qera AGI-KONS shpk & BE-IS shpk ,
mjeti AA609NS mungon kolaudim,sigurimi.”
II.4.1. Në datën 14.06.2017 B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tyre, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si
më posht vijon:
“[...]1. Ju nuk keni paraqitur Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo me pak se
5 vjet, kriter ky i vendosur ne DST Kriteret e vecanta per kualifikim pika 2. 3. Kapacateti Tekniko
Profesional.
Nese KVO eshte e paditur ky nuk eshte problemi jone aspak. Ne, Bashkimi i Operatoreve
Ekonomike (BOE) ,,CURRI“ Sh.p.k. + ,,BE-IS“ Sh.p.k, kemi bashkuar kapacitetet teknike dhe
ekonomike per plotesimin e kerkesave te pergjithshme dhe te vecanta, per te marre pjese ne kete
procedure prokurimi. Duke bashkuar kapacitetet teknike, ne kemi paraqitur si BOE:
Inxhinieri Gjeoteknik, eshte Inxh. Luan Daci, i diplomuar ne vitin 1980 Inxhinier Gjeolog. Ne keto
vite te diplomimit, nuk ishte krijuar Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit (FIN). FIN eshte krijuar ne
vitin 1983, dhe me krijimin e tij u hapen edhe profilet perkatese, midis te cileve edhe profili
Inxhinier Gjeoteknik. Perpara hapjes se ketij profili ne FIN, te gjithe Inxhinieret Gjeolog, merrnin
edhe formimin ne profilin Gjeoteknik. Inxhinier Luand Daci eshte drejtues teknik i shoqerise ”BEIS“ Sh.pk, dhe eshte i deklaruar prej vitesh ne Iistepagesat e shoqerise. KVO, e autoritetit
kontraktor ka thene se: Inxhinier Gjeolog Luan Daci, libreza e punes nuk perputhet me deklarimet
ne CV per vite pune te papasqyruara dhe nuk ploteson kushtin eksperience pune jo me pak se 5 vjet.
Eshte e habitshme, se si ka arritur ne kete konkluzion KVO, kur Inxh. Luand Daci eshte diplomuar
qe ne vitin 1980, dhe ka 37 vite eksperience pune. E çuditshme, se cfare krahasimesh te tilla ben
KVO, kur thote se nuk perputhet CV me Librezen e punes. Ne momentin kur Inxh. Luan Daci eshte
punesuar prane Shoqerise ”BE-IS“ Sh.pk, ne kemi detyrimin ligjor ti hapim libreze pune.
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2. Eshte kerkuar qe stafi teknik i shoqerise te kete ne perberje Inxhiniert Ndertimi, Gjeolog,
Mekanik me eksperience pune jo me pak se 5 vjet. Secili prej pjestareve te duhet te jete i pasqyruar
ne licencen e shoqerise, kriter ky i vendosur ne DST Kriteret e Vecanta per kualifikim pika 2.3
Kapaciteti tekniko profesional. Nga ana e ketij Bashkimi operatoresh ekonomike nuk eshte
plotesuar ky kriter konkterisht:
Operatori BE-IS Sh.p.k., nuk ka te perfshire ne licencen e shoqerise Inxhinierin Mekanik Bepin
Trebicka, nuk ka te pasqyruar vitet e punes ne libreze, ka mosperputhje mes librezes se punes dhe
kontrates se punes, Inxh. Haki Mustafa, nuk perputhet mbiemri ne diplome me leternjoftimin, atesia,
ka mosperputhje vitet, nuk eshte i perfshire ne liçence. Inxh. Elektronik Dorjan Luku, i paperfshire
ne liçence, nuk ka eksperiencen e kerkuar, ka mosperputhje mes viteve te deklarauara ne libreze
dhe atyre ne CV dhe me kontraten e punes, eksperience jo me pak se pese vjet. Inxhinieri Xhorxhi
Plevneshi, nuk perputhen vitet e punes te papasqyruara ne libreze, mosperputhje e dates se
kontrates me librezen. Inxhinieri Ndertimit Ilmi Kola, i paperfshire ne liçence, mosperputhje mes
librezes se punes per vite pune te padeklaruara nga CV, kontrate pune date 27.03.2017, eksperience
pune jo me pak se 5 vjet. Inxhiniere Ndertimi Fjoralda Hysi, libreza e punes nuk pasqyron
eksperiencen e punes deklaruar ne CV, nuk ploteson kushtin e eksperiences jo me pak se 5 vjet.
Inxhinier ndertimi Bujar Islami, i paperfshire ne liçence, nuk ploteson vitet e punes, libreza me CV
nuk ploteson kushtin eksperience pune jo me pak se, 5 vjet. Inxhinier ndertimi Abdulla Dushi, i
paperfshire ne licencen e shoqerise, libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite
pune te papasqyruara dhe nuk ploteson kushtin eksperience pune Jo me pak se 5 vjet. Inxhinier
Hidroteknike Silvana Cara e paperfishire ne licencen e shoqerise, libreza e punes nuk perputhet me
deklarimet ne CV per vite pune te papasqyruara dhe nuk ploteson kushtin eksperience pune jo me
pak se 5 vjet. Inxhiniere Mjedisi Enrida Alla, libreza e punes nuk perputhet me deklarim ne CV per
vite pune te papasqyruara dhe nuk ploteson kushtin eksperience pune jo me pak se 5 vjet. Inxhinier
Gjeolog Luan Daci, libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te
papasqyruara dhe nuk ploteson kushtin eksperience pune jo me pak se 5 vjet.
Nuk e kuptojme aresyen se pse KVO e autoritetit kontraktor eshte marre me stafin teknik te
shoqerise ,,BE-IS“ dhe ka bere keto vleresime absudre. Referuar, ndyshimeve te bere ne kapacitet
teknike ne kemi plotesuar keto kapacitete teknike si me poshte:
Stati teknik pergjegjes per realizimin e punimeve te parashikuara ne kete objekt, perbehet nga:
l. Burhan DASHI Inxhinier Ndertimi
2. Elsa DODA (Veseli) Inxhinier Gjeolog
3. Kristo KANA Inxhinier Elektrik
4. Gjon KOLNIKAJ Inxhinier Mekanik
5. Arben LIÇI Inxhinier Mjedisi
6. David FRANJA Inxhineir Topograf
7. Luan DACI Inxhinier Gjeoteknolog (Gjeoteknik)
8 Faik CURRI Inxhinier Hidroteknik
Dhe, per kete qellim kemi bere edhe nje deklarate, qe eshte pjese e dokumenteve te tenderit qe kemi
ngarkuar ne sistem. I gjithe stati teknik i mesiperm jane drejtues tek ne kompanite perberese te ketij
Bashkimi Operatoresh Ekonomike J .V.
3. Operatori ekonomik ,,CURRI“ Sh.pk, Inxh. Elsa Doda, Inxhiniere Gjeologe, kontrata e punes
jashte afatit, lidhur me date 08.05.2015 afati dy vjecar 08.05.2017.
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Sqarim
Po, eshte e vertet qe kontrata e drejtueses teknike Inxhinieres Elsa Veseli ka perfunduar, por se pari
ajo kontrate eshte me te drejte rinovimi te menjhereshme; se dyti, per shkak se drejtuesja teknike
ndodhej per kurim jashte vendit, ne nuk nuk mund te benim kontrate pune me te. Por, ajo eshte
drejtues teknike e shoqerise. Emri i saj ndodhet ne listepagesen e shoqerise ,,CURRI“ Sh.p.k., behet
deklarim i rregullt dhe pagese e rregullt e sigurimeve shoqerore e shendetesore.
4. Eshte kerkuar nga operatoret duhet te kete 1 (nje) mjek te pergjithshem të punësuar dhe të
rezultojë në listëpagesat e shoqërisë nga Mars 2016 referuar VKM nr.742 date 6.11.2003 “Per
masat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shendetit ne pune” te vertetuar me kontrate
noteriale pune urdhër mjeku, diplomën përkatëse si dhe të figurojnë në listëpagesa për periudhën e
kërkuar. Mjeket e paraqitur nga BOE nuk plotesojne kete kusht.
CURRI Sh.p.k, ka kontrate pune me mjekejn Vjollce Lacej, date 28.09.2016,
BE-IS Sh.p.k. ka kontrate pune me mjeken Natasha Çela, date 06.12.2016.
Sqarime:
Nuk e kuptojme se pse KVO e autoritetit kontraktor, kerkon qe ofertues te kete nje mjek te punesuar
nga marsi 2016, ku ne jemi ne Maj 2017, dhe kontrata do zhvillohet e realizohet ne vijim ne te
ardhmen dhe jo ne shkuaren e 2016. Por, kjo eshte e qarte, nese sheh me vemendeje kuotimin e bere
nga kjo KVO. Mbi bazen e ketij kuotimi jane vendsour edhe kriteret diskriminuese dhe penguese te
konkurences. Ne kemi nje mjeke te punesuar, sipas kriterve ligjore te punesimit, me nje kontrate
pune, te deklaruar ne organet tatimore dhe ato te sigurimeve shoqerore si dhe ne listepagesat e
shoqerise. Nderkohe qe ne kemi paraqitur, dokumente zyrtar, Diplomen e Mjekes leshuar nga
Universiteti i Tiranes, Licencen e leshuar nga Urdheri i Mjekut, nje tjeter dokument zyrtar.
5. Ne kontraten e Bashkepunimit mes BE-IS Sh.p.k. dhe CURRI Sh.p.k., operatori CURRI ka
perqindje perfaqesimi 90.25%, ishte kerkuar qe operatori ekonomik duhet te deshmoje se ka te
punesuar te pakten 60 specialiste te kualifikuar, çertifikuar nga Inspektoriati Qendror Teknik.
Specialistet e kualifikuar duhet te jene ne listepagesen e shoqerise. Per te vertetuar kete operatori
ekonomik duhet te paraqese çertifikaten origjinale te IQT, per cdo specilaist te çertifikuar nga IQT.
Kete aresye te dhene nga KVO e autoritetit kontraktor nuk e kuptojme, nuk jemi te qarte dhe
kerkojme sqarim nga autoriteti kontraktor. Gjithesesi, ju se ne kemi paraqitur ne kete procedure
deshmite e specialisteve te kualifikuar me deshmine e sigurimit teknik dhe kemi permbushur kriterin
per 60 specilaiste te tille. Ju sqarojme, se Inspektoriati Qendror Teknik (IQT), me ligj nuk eshte me
institucioni qe leshon keto deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik. Kjo e drejte ligjore ju ka kaluar
Trupave Çertifikuese te liçensuara qe bejne certifikimin e specilaisteve me deshmite perkatese. Nje
nga keto trupa eshte edhe TCPE e cila ka kryer certifikimin e specialisteve tane. [...]”
II.4.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
2562/3 Prot. datë 19.06.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje B.O.E ankimues “CURRI”
sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën tij, me argumentimin si më poshtë vijon:
”[...]Komisioni arsyetoj se: Persa i perket pretendimit tuaj se motivet e skualifikimit jane ta
pabazuara ne ligj,
Pretendimi Nr.1
Bashkimi operatoreve ekonomik,“ Curri sh.p.k & BE-IS shpk“, ka ne stafin e tyre Inxhinier
Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo më pak se 5 vjet, Ing Luan Daci Ing Gjeolog,
sipas jush eshte i barasvlefshem me Ing. Gjeoteknolog.
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Pergjigje: Ne DST tek Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko profesional veç
tjerave, eshte kerkuar dhe Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo më pak se 5
vjet, te jete i pasqyruar në Licencën e Shoqërisë.
Ky kriter nuk eshte plotesuar nga ana e juaj si Bashkimi Operatoresh, siç dhe vet e keni theksuar se
Ing Luan Daci eshte Ing Gjeolog por nuk eshte i barasvlefshem me Ing Gjeoteknolog.
Pretendimi nr.2
Stafi Teknik i Shoqerisë i paraqitur nga ana juaj si B.O eshte i plote dhe sipas kerkesave te DST. ”
Pergjigje: Ne DST tek Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko profesional,
Inxhinier Ndertimi 1 (një), Inxhinier Gjeolog 1 (një), Inxhinier Elektrik 1 (një), Inxhinier Mekanik 1
(një), Inxhinier Mjedisi 1 (një), Inxhinier Topograf 1 (një), Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik)1
(një), Inxhinier Hidroteknik 1 (një), ky staf eshte kerkuar te jete me eksperience pune jo më pak se 5
vjet. Ju si Bashkim operatorve nuk keni paraqitur dokumenta justifikues per kriterin e
siperpermendur kjo ne kundershtim me VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave
te prokurimit publik” i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi operatorve”,pika "3”, per ing tuaj si me
poshte:
Operatori BE-IS shpk nuk ka te perfshire ne License te shoqerise ing Mekanik Bepin Trebicka ,nuk
ka te pasqyryar vitet e punes ne libreze,ka mosperputhje mes librezes punes dhe kontrates punes.
Ing elektrik Haki Mustafaraj ,i punesuar aktualisht ne Drejtim te OSHEE, nuk perputhet mbiemri ne
diplome me leternjoftimin, atesia, ka mos perputhje vitet ,nuk eshte i perfshire ne License. Ing
elektronike Dorjan Luku i pa perfshire ne License, nuk ka eksperiencen e kerkuar,ka mos perputhje
me se viteve te deklaruara ne Libreze dhe atyre ne CV dhe me kontraten e punes, eksperience pune
jo më pak se 5 vjet. Ing elektronike Xhorxhi Plenveshi nuk perputhen vitet e punes te pa pasqyryar
ne libreze,mos perputhje date kontrates me librezen. Ing ndertimi Ilmi Kola i pa perfshire ne
License ,mos perputhje mes librezes punes per vite pune te pa deklarauara nga CV ,kontrate pune
dt 27.03.2017, eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Ndertimi Fjoralda Hysi,lireza e punes nuk
pasqyron eksperiencen e punes deklaruar ne Cv nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se
5 vjet. Ing Ndertimi Bujar Islami i pa perfshire ne License ,nuk pasqyron vitet e punes Libreza me
Cv nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Ndertimi Abdulla Dushi i pa
perfshire ne license shoqerise ,libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te
pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Hidroteknike Silvana
Cara e pa perfshire ne licensen e shoqerise , libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV
per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing
Mjedisi Enrida Alla libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa
pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Gjeolog Luan Daci
libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson
kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet.
Pretendimi nr.3
Ing Elsa Doda Ing Gjeologe kontrata e punes jashte afatit,lidhur me date 08.05.2015 afat dy
vjeçare 08.05.2017, per kete pretendim e keni pranuar ne ankesen tuaj.
Pretendimi nr.4
Ju si Bashkim Operatorve keni nje mjeke te punesuar sipas kritereve ligjore te punesimit ,dhe
kerkesa e autoriteti kontraktore eshte diskriminuese.
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Pergjigjia:
Sqarojme se ky kriter eshte vendosur ne baze te VKM nr.742 date 6.11.2003 “Per masat e veçanta
te sigurimit dhe te mbrojtjes se shendetit ne pune” pika 12/1., Marrja ne pune e mjekut është e
detyrueshme për te gjitha subjektet, veprimtaria e te cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459,
date 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme", nr.419, date 4.8.2000 ”Për objektet e rrezikshme"
dhe nr.207, date 9.5.2002 "Për përçaktimin e punëve te vështira ose te rrezikshme" te Këshillit te
Ministrave, pavaresisht nga numri i te punësuarve. 12/2. Për subjektet qe nuk përfshihen ne piken
12/1 te këtij vendimi, marrja ne punene mjekut te ndermarrjes është e detyrueshme për ato
ndërmarrje, ku numri i te punesuarve eshtë jo me pak se 15 punonjës. Kriteri i vendosur nga ana
jone si autoritet eshte ne perputhje te plote me VKM-ne e sipërcituar dhe afati, ju nuk e keni
plotesuar kete kriter të kene 1 (një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të rezultojë në
listëpagesat e shoqërisë nga Mars 2016, per kete keni paraqitur : Curri shpk ka kontrate pune me
mjeken Vjollce Lacej date 28.09.2016, BE-IS shpk ka kontrate pune me mjeken Natasha Çela date
06.12.2016.
Pretendimi Nr.5
Ju si Bashkim Operatorve keni paraqitur deshmi nga IQT per te pakten 60 specialiste te kualifikuar.
Pergjigjie:
Ne kontraten e bashkpunimit mes BE-IS shpk & Curri shpk, operatori Curri shpk ka perqindje
perfaqesimi 90.25 %, ishte kerkuar qe Operatori ekonomik duhet të dëshmoje se ka të punësuar të
paktën 60 specialiste të kualifikuar, çertifikuar nga Inspektoriati Qendror Teknik. Specialistet e
kualifikuar duhet të jenë në Listepagesen e shoqerisë. Për të vërtetuar këte operatori ekonomik
duhet të paraqesë Çertifikaten Origjinale të IQT, për çdo specialist të çertifikuar nga IQT operatori
Curri ne baze perqindje pjesmarrje nuk permbushe kete kriter nuk ka paraqitur IQT per 54
punjonjes sa çka perqindjen ,kjo ne kundershtim me VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik" i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi operatorve”,pika “3”,nga ana e
autoriteti kontraktore jane te njohura trupat certifikuese qe bejne licensimin dhe ju si bashkim
operatorve nuk jeni skualifikuar per kete aresye por per aresyen e cekur ne VKM Nr.914 date
29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi
operatorve”,pika “3”.
Gjithashtu aresye skualifkimi ka qene dhe per disa mjete te paraqitura nuk plotesohen kushtet per
paraqitje dokumenti (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për paisjet e tjera
duhet të jenë aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e tyre.
Automjete me qera Floda 1
BE-IS shpk, AA38SGG (kolaudim,sigurim jashte afatit),
AAR827 (koiaudim,sigurim) jashte afatit,
Mjeteme qera Afrimi K shpk & BE-IS shpk mjeti AA705KY (kolaudim,sigurim) jashte afatit,
AA084LK (kolaudim sigurim)jashte afatit,
Mjete me Qera Kelvin Konstruksion & BE-IS shpk
Mjeti ADR141Ë(kolaudim,siguracion) jashte afatit.
Mjete me qera Mimoza Gjani PF & Curri shpk , mjeti AA983AZ (kolaudim,siguracion) jashte afatit
Mjet me qera AGI-KONS shpk & BE-IS shpk ,
mjeti AA609NS mungon kolaudim,sigurimi. [...]”
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II.5.Në datën 23.06.2017 B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.6.Në datën 03.07.2017, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.2680/1prot., datë 30.06.2017,
ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dhe kërkesave të operatorëve ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimet e B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1.B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., në ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor në datën 14.06.2017, ka kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij si më poshtë:
“1. Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,kriter ky i
vendosur ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko professional.
2.Eshte kerkuar, qe Stafi Teknik i Shoqerisë të ketë në përberje Inxhinier
Ndertimi,Gjeolog,Mjedisi,Topograf,Mekanik,Hidroteknik me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,
Secili prej pjestareve të stafit teknik të mësipërm, duhet jetë i pasqyruar në Liçencën e Shoqërisë
kriter ky i vendosur ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko
professional nga ana e ketije Bashkimi Operatoresh nuk eshte potesuar ky kriter,konkretisht:
Operatori BE-IS shpk nuk ka te perfshire ne License te shoqerise ing Mekanik Bepin Trebicka ,nuk
ka te pasqyryar vitet e punes ne libreze,ka mosperputhje mes librezes punes dhe kontrates punes.
Ing elektrik Haki Mustafaraj ,nuk perputhet mbiemri ne diplome me leternjeoftimin,atesia, ka mos
perputhje vitet ,nuk eshte i perfshire ne License. Ing elektronike Dorjan Luku i pa perfshire ne
License,nuk ka eksperiencen e kerkuar,ka mos perputhje me se viteve te deklaruara ne Libreze dhe
atyre ne Cv dhe me kontraten e punes. eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing elektronike Xhorxhi
Plenveshi nuk perputhen vitet e punes te pa pasqyryar ne libreze,mos perputhje date kontrates me
librezen. Ing ndertimi Ilmi Kola i pa perfshire ne License ,mos perputhje me s librezes punes per
vitee pune te pa deklarauara nga CV ,kontrate pune dt 27.03.2017 . eksperience pune jo më pak se
5 vjet Ing Ndertimi Fjoralda Hysi,lireza e punes nuk pasqyron eksperiencen e punes deklaruar ne
Cv nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing Ndertimi Bujar Islami i pa
perfshire ne License ,nuk pasqyron vitet e punes Libreza me Cv nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Ndertimi Abdulla Dushi i pa perfshire ne license shoqerise ,libreza e
punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin
eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Hidroteknike Silvana Cara e pa perfshire ne licensen e
shoqerise , libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk
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ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Mjedisi Enrida Alla libreza e punes nuk
perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Gjeolog Luan Daci libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV
per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Operatori
Curri shpk .
3.Ing Elsa Doda Ing. Gjeologe kontrata e punes jashte afatit, lidhur me date 08.05.2015 afat dy
vjeçare 08.05.2017.
4.Eshte kerkuar nga operatoret duhet të kene 1 (një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të
rezultojë në listëpagesat e shoqërisë nga Mars 2016 referuar VKM nr.742 date 6.11.2003 “Per
masat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojotjes se shendetit ne pune” te vertetuar me kontrate
noteriale pune urdhër mjeku, diplomën përkatëse si dhe të figurojnë në listëpagesa për periudhën e
kërkuar,mjeket e paraqitur nga bashkimi i operatoreve nuk plotesojne kete kusht:
Curri shpk ka kontrate pune me mjeken Vjollce Lacej date 28.09.2016,
BE-IS shpk ka kontrate pune me mjeken Natasha Çela date 06.12.2016
5.Ne kontraten e bashkpunimit mes BE-IS shpk & Curri shpk ,operatori Curri shpk ka perqindje
perfaqesimi 90.25 %, ishte kerkuar qe Operatori ekonomik duhet të dëshmoje se ka të punësuar të
paktën 60 specialiste të kualifikuar, çertifikuar nga Inspektoriati Qendror Teknik. Specialistet e
kualifikuar duhet të jenë në Listepagesen e shoqerisë. Për të vërtetuar këte operatori ekonomik
duhet të paraqesë Çertifikaten Origjinale të IQT, për çdo specialist të çertifikuar nga IQT operatori
Curri ne baze perqindje pjesmarrje nuk permbushe kete kriter nuk ka paraqitur IQT per 54
punjonjes sa çka perqindjen ,kjo ne kundershtim me VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi operatorve”,pika “3”.”
III.1.2. B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
III.1.3. Nga shqyrtimi i informacionit të dorëzuar prej autoritetit kontraktor si dhe atij të siguruar në
SPE, konstatohet se B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k., është skualifikuar nga
kjo procedurë prokurimi për arsyet e mëposhtme:
“1. Inxhinier Gjeoteknolog (gjeoteknik) me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,kriter ky i
vendosur ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko professional.
2.Eshte kerkuar, qe Stafi Teknik i Shoqerisë të ketë në përberje Inxhinier
Ndertimi,Gjeolog,Mjedisi,Topograf,Mekanik,Hidroteknik me eksperience pune jo më pak se 5 vjet,
Secili prej pjestareve të stafit teknik të mësipërm, duhet jetë i pasqyruar në Liçencën e Shoqërisë
kriter ky i vendosur ne DST Kriteret e Veçanta per kualifikim pika 2.3 Kapaciteti tekniko
professional nga ana e ketije Bashkimi Operatoresh nuk eshte potesuar ky kriter,konkretisht:
Operatori BE-IS shpk nuk ka te perfshire ne License te shoqerise ing Mekanik Bepin Trebicka ,nuk
ka te pasqyryar vitet e punes ne libreze,ka mosperputhje mes librezes punes dhe kontrates punes.
Ing elektrik Haki Mustafaraj ,nuk perputhet mbiemri ne diplome me leternjeoftimin,atesia, ka mos
perputhje vitet ,nuk eshte i perfshire ne License. Ing elektronike Dorjan Luku i pa perfshire ne
License,nuk ka eksperiencen e kerkuar,ka mos perputhje me se viteve te deklaruara ne Libreze dhe
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atyre ne Cv dhe me kontraten e punes. eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing elektronike Xhorxhi
Plenveshi nuk perputhen vitet e punes te pa pasqyryar ne libreze,mos perputhje date kontrates me
librezen. Ing ndertimi Ilmi Kola i pa perfshire ne License ,mos perputhje me s librezes punes per
vitee pune te pa deklarauara nga CV ,kontrate pune dt 27.03.2017 . eksperience pune jo më pak se
5 vjet Ing Ndertimi Fjoralda Hysi,lireza e punes nuk pasqyron eksperiencen e punes deklaruar ne
Cv nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet Ing Ndertimi Bujar Islami i pa
perfshire ne License ,nuk pasqyron vitet e punes Libreza me Cv nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Ndertimi Abdulla Dushi i pa perfshire ne license shoqerise ,libreza e
punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin
eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Hidroteknike Silvana Cara e pa perfshire ne licensen e
shoqerise , libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk
ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Ing Mjedisi Enrida Alla libreza e punes nuk
perputhet me deklarimet ne CV per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience
pune jo më pak se 5 vjet. Ing Gjeolog Luan Daci libreza e punes nuk perputhet me deklarimet ne CV
per vite pune te pa pasqyruara nuk ploteson kushtin eksperience pune jo më pak se 5 vjet. Operatori
Curri shpk .
3.Ing Elsa Doda Ing. Gjeologe kontrata e punes jashte afatit, lidhur me date 08.05.2015 afat dy
vjeçare 08.05.2017.
4.Eshte kerkuar nga operatoret duhet të kene 1 (një) mjek të përgjithshëm të punësuar dhe të
rezultojë në listëpagesat e shoqërisë nga Mars 2016 referuar VKM nr.742 date 6.11.2003 “Per
masat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojotjes se shendetit ne pune” te vertetuar me kontrate
noteriale pune urdhër mjeku, diplomën përkatëse si dhe të figurojnë në listëpagesa për periudhën e
kërkuar,mjeket e paraqitur nga bashkimi i operatoreve nuk plotesojne kete kusht:
Curri shpk ka kontrate pune me mjeken Vjollce Lacej date 28.09.2016,
BE-IS shpk ka kontrate pune me mjeken Natasha Çela date 06.12.2016
5.Ne kontraten e bashkpunimit mes BE-IS shpk & Curri shpk ,operatori Curri shpk ka perqindje
perfaqesimi 90.25 %, ishte kerkuar qe Operatori ekonomik duhet të dëshmoje se ka të punësuar të
paktën 60 specialiste të kualifikuar, çertifikuar nga Inspektoriati Qendror Teknik. Specialistet e
kualifikuar duhet të jenë në Listepagesen e shoqerisë. Për të vërtetuar këte operatori ekonomik
duhet të paraqesë Çertifikaten Origjinale të IQT, për çdo specialist të çertifikuar nga IQT operatori
Curri ne baze perqindje pjesmarrje nuk permbushe kete kriter nuk ka paraqitur IQT per 54
punjonjes sa çka perqindjen ,kjo ne kundershtim me VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar,Neni 74 “bashkimi operatorve”,pika “3”.”
6.Eshte kerkuar per makinerit për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet
dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për
paisjet e tjera duhet të jenë aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e
noteruar,per disa mjete te paraqitura nuk plotesohet ky kusht.
Automjete me qera Floda 1 BE-IS shpk,
AA385GG (kolaudim,sigurim jashte afatit),
AAR827 (kolaudim,sigurim) jashte afatit,
Mjete me qera Afrimi K shpk & BE-IS shpk mjeti
AA705KY (kolaudim,sigurim) jashte afatit,
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AA084LK (kolaudim sigurim)jashte afatit.
Mjete me Qera Kelvin Konstruksion & BE-IS shpk
Mjeti ADR141 (kolaudim,siguracion) jashte afatit.
Mjete me qera Mimoza Gjani PF & Curri shpk ,
mjeti AA983AZ (kolaudim,siguracion) jashte afatit
Mjet me qera AGI-KONS shpk & BE-IS shpk ,
mjeti AA609NS mungon kolaudim,sigurimi.”
III.1.4. Sa më sipër, konstatohet se B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. në ankimin
e paraqitur pranë autoritetit kontraktor dhe KPP, nuk ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit të
tij nga kjo procedurë prokurimi, por ka ngritur pretendime vetëm për pesë prej tyre nga gjashtë të
tilla, e rrjedhimisht ankimi i paraqitur prej tij nuk mund të konsiderohet si ezaurim i shkallëve që
duhet të ndjekë një ankim administrativ, pasi për faj të vetë ankimuesit, ankimimi në autoritetin
kontraktor dhe KPP nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. Mosankimimi i arsyes të tjetër të skualifikimit bën
që B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. të ngelet i skualifikuar, pasi për këtë arsye
skualifikimi nuk janë ngritur pretendime si pranë autoritetit kontraktor ashtu edhe pranë KPP, edhe
pasi autoriteti kontraktor e ka rivënë në dijeni këtë bashkim operatorësh për këtë fakt, nëpërmjet
kthimpërgjigjes për trajtimin e ankesës me shkresë nr. 2562/3 Prot. datë 19.06.2017.
III.1.5. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
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.” Ky nen përcakton 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, B.O.E ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i
skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në
hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me pesë arsyet e skualifikimit të
tij, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës pasi, për arsyen e
gjashtë të skualifikimit të këtij bashkimi operatorësh, nuk janë ngritur pretendime si pranë autoritetit
kontraktor ashtu edhe pranë KPP, çka sjell se gjendja faktike dhe juridike e B.O.E ankimues
“CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga procedura në fjalë, e
rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e B.O.E ankimues “CURRI” sh.p.k. & “BE-IS” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shtesë Ujësjellësi Valbonë për
qytetin Bajram Curri”, me nr. REF-05821-04-13-2017, me fond limit 67,595,904 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 22.05.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia Tropojë.
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2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së mësipërme
të prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1170 protokolli Datë 23.06.2017;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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