REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 577/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekti:

.
Baza Ligjore:

Ankimues:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur”,
me objekt: ”Rikonstruksion i shkollës së mesme ”Miti Zaka” Divjakë”, me
fond limit 15 805 666 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e pesë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
12.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Divjakë.
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; “Kodi i Procedurave Administrative”, neni 116, shkronja c dhe
neni 117, pika 2.
“Alko Impex General Construction” sh.p.k

Adresa: Rr.“Reshit Petrela”, kompleksi “Usluga”, Tiranë
Palë e ankimuar:

Bashkia Divjakë
Adresa: Lagjia nr. 2, Divjakë.

.

Faqe 1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z.Muharrem Çakaj, z.Hektor
Muçaj dhe z.Denar Biba, shqyrtoi parashtrimet dhe pretendimet me shkrim të ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.08.2014 autoriteti kontraktor, Bashkia Divjakë ka publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve proceurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
”Rikonstruksion i shkollës së mesme ”Miti Zaka” Divjakë”, me fond limit 15 805 666
(pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa
tvsh.
II.2. Në datën 12.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë;
Alko Impex
Shëndelli
Aurora Const

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

13 043 794 lekë pa tvsh, skualifikuar
13 397 130 lekë pa tvsh, skualifikuar
13 572 695 lekë pa tvsh, skualifikuar

Faqe 2

Jogi
Glavenica
GPG Kompani

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

14 714 440 lekë pa tvsh, kualifikuar
15 219 338 lekë pa tvsh, kualifikuar
15 604 570 lekë pa tvsh, kualifikuar

II.3. Më datë 01.10.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve, vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave të paraqitura nga ku rezulton se oferta e
operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” është skualifikuar me arsyet
e mëposhtme:
“Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 10, mbi “Kriteret e veçanta
për kualifikim”, referuar kapacitetit teknik , nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: Një
punësim mesatar i 35 (tridhjetë) punonjësish, për periudhën Janar 2012- qershor 2014 Për
përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” sh.p.k dega
e shoqërisë së huaj, ka paraqitur në procedurën e prokurimit dokumentat e emërtuar “ Vërtetim
punonjësish” për periudhën Janar 2012 – Qershor 2014, për 3.5 punonjës, të lëshuar nga
Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë. Në përmbushje të po këtij kriteri, operatori ekonomik ka
paraqitur një dokument për punonjësit e shoqërisë “Alko-Impex General Construction” sh.p.k
(Kosovë), i cili nuk është i shoqëruar me shkresë përcjellëse, nuk përmban as nënshkrim të
zyrtarit, as emërtim të institucionit, as numër protokolli , as datë, nuk lexon çfarë dokumenti
është. Ky dokument përmban një Vulë që lexon Republika e Kosoves që nuk ka asnjë firmë dhe
një vulë të ambasadës shqiptare në Kosovë dhe asnjë nënshkrim të zyrtarit të kësaj ambasade që
të vërtetojë autenticitetin e nënshkrimit të nëpunësit të institucionit që ka lëshuar këtë dokument.
Ky operator ka paraqitur në procedurën e prokurimit dokumentacionin”. Ekstrakt i regjistrit
tregtar si dhe ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit degë ose zyra
përfaqësimi të shoqërive të huaja” pra , ky kriter nuk është përmbushur në përputhje me DST,
pasi nuk ka paraqitur dokumentet e mësipërme të shoqërisë meme , degë e së cilës është. • Eshte
paraqitur vërtetim nga Administrata Tatimore që dega e shoqërisë në Tirane nuk ka detyrime
tatimore por nuk ka paraqitur këtë lloj dokumenti për shoqërinë mëmë.
Nuk është paraqitur asnjë dokument pronësie (kontratë shitblerje, kontratë dhurimi, fatura
tatimore blerje, çdoganim) apo marrje me qera për mjetet: Rrul dhe makineri prodhim inerti.
Gjithashtu, po në lidhje me këtë kriter, nuk është paraqitur dokumentacioni i rregullt i kërkuar
për regjistrimin e mjeteve (çertifikata e kontrollit teknik dhe siguracioni) për mjetet kamiona,
betoniere, kamionçinë.
Te kriteri teknik “Punë e ngjashme, kontrata e sipërmarrjes e paraqitur nuk është e plotë. Eshtë
paraqitur vetëm faqja e parë e kontratës.
II.3.1 Më datën 01.10.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton skualifikimin e ofertës së tij si të pa
mbështetur në ligj.
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II.3.2 Më datë 08.10.2014, me shkresë nr 1987/1, autoriteti kontraktor Bashkia Divjakë i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” sh.p.k ku
shprehet se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 është kërkuar:
Një punësim mesatar i 35 punonjësve ku të përfshihet dhe stafi menaxherial, për periudhën nga
01/01/2012 deri me 30/06/2014 të vërtetuar me;
Vërtetim per numrin e punonjësve të siguruar të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të
specifikohet numri i punonjësve të siguruar për periudhen : 01/01/2012 deri me 30/06/2014.
Për periudhën Janar 2012 - Qershor 2014 të paraqiten listpagesat e punonjësve sipas formatit
që kërkohet nga legjislacioni në fuqi me numrin e kërkuar të punonjësve të konfirmuara nga
administrata tatimore.
Për përmbushjen e këtij kriteri ju keni paraqitur “vërtetime për kontributet shoqërore dhe
shëndetësore” për periudhën Janar 2012 –Qershor 2014 për mesatarisht 3.5 punonjës të
lëshuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.
Në përmbushje të po këtij kriteri keni paraqitur edhe listëpagesat për shoqerinë mëmë,"AlkoImpex General Construction"" sh.p.k (Kosovë) për periudhën 01.01.2012-01.06.2014, këto
dokumenta janë konsideuar të parregullta nga ana e KVO-së pasi nuk përmbajnë "kokën"
(emërtimin) e institucionit nga i cili janë lëshuar këto dokumenta, numrin e protokollit, datën,
nuk është institucionit përkatës në çdo faqe të listëpagesës, si edhe nënshkrimi i zyrtarit
përgjegjës për konfirmimin e këtyre listëpagesave. Këto dokumenta përmbajnë një vulë që lexon
Republika e Kosovës që nuk ka asnjë firmë dhe një vulë të ambasadës Shqiptare në Kosovë dhe
asnjë nënshkrim të zyrtarit të kësaj ambasade që të vërtetoje autenticitetin e nenshkrimit të
nëpunesit të institucionit që ka lëshuar këtë dokument. Ndryshe ndodh me dokumentat e
paraqitura me emërtimin Alko-Impex, punëtor Janar- Korrik 2014-t në të cilin listat e
paraqitura për periudhën 01.01.2014 - 31 .06.2014 janë të rregul1ta pasi pënnbajnë vulën e
administratës tatimore të Republikës së Kosovës datën, numrin e protokollit si dhe vulën çdo
faqe të listëpagesave. Në argumentat e dhëna në ankesen tuaj të dërguar pranë Bashkisë
Divjake, ju përqëndroheni vetëm tek dokumentacioni i listëpagesave për periudhën 01.01.2014 31 .06.2014, të cilin e argumentoni si të plotë dhe të rregullt por nuk jepni asnjë shpjegim për
pjesën tjetër të listëpagesave të paraqitura për periudhën 01.01.2012 - 31 .12.2013.
Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 , kriteret e përgjithshme për kualifikim është kërkuar:
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e
profesional,
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e
Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. Extra “Deklaratë mbi Gjendjen
Gjyqësore.

Faqe 4

Në lidhje me këtë kriter sqarojme se: nuk është paraqitur asnjë dokument nga ana juaj
për historikun e regjistrimit të shoqërisë "Alko Impex General Construcion” shpk në Kosovë
Dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij kriteri nuk është i plotë. Në këto kushte këto
dokumenta nuk mund të pranohen.
Në dokumentat e tenderit, shtojca 10 , kriteret e veçanta për kualifikim, kapaciteti tekik pika 1
është kërkuar;
Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
Punë të ngjashme, për një objekt të vetëm me vlerë 7 902 833 leke pa t.v.sh (sa 50% e fondit
limit ) të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit; ose
Punë të ngjashme, ku vlera totale e punëve të kryera të marra së bashku gjatë tre viteve të fundit
është sa dyfishi i fondit limit që prokurohet dhe konkretisht 31 611 332 lekë pa t.v.sh
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e
dokumentat e mëposhtme:
Formularin e vlerësimit sipas shtojcës Nr. 8, shoqëruar me: Situacionin përfundimtar, Aktin e
kolaudimit, Kontratën/at e ngjashme ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së kryer.
Në lidhje me këte kriter shoqëria "Alko Impex General Construcion" shp ka paraqitur
formularin e vleresimit të Autoritetit Kontraktor (Komuna Qerret Pukë) formularin e kontratës
situacion përfundimtar të punimeve, aktin e kolaudimit, të cilat janë vlerësuar nga KVO si
dokumenta të rregullta dhe të sakta, por keni paraqitur vetëm faqen e parë të kontratës së
sipërmarrjes me Komunën Qerret, Pukë.
Duke qënë se "kontrata e sipërmarrjes është një dokument i rëndësishëm për përmbushjen e
kriterit teknik "punë e ngjashme”e parashikuar në DST, mungesa e saj përbën shkak për
skualifikim.
II.4. Në datën 13.10.2014, operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik ku ngre pretendimet se:
Së pari, Në adresën www.app.gov.al ne kemi dorezuar të gjithë dokumentacionin provues të
kërkuar nga Autoriteti Juaj me emërtim "Alko Punëtor Janar14-Korrik14", si edhe
dokumentacionin provues për vitet 2011,2012,2013 .
Dokumenti bashkëngjitur përmban të gjithë elementët e vlefshmërisë së aktit adminstrativ
lëshuar nga autoriteti Kosovar. Në objekt të dokumentit bashkëngjitur saktësohet se është "Listë
Pagesa për Kompaninë" gjithashtu identifikohet autoriteti lëshues i dokumentit Administrata
Tatimore Kosovare si edhe subjekti ndaj të cilit është lëshuar akti administrativ.
Shkresa për vërtetimin e numrit të punonjësve për muajin Janar, lëshuar nga Administrata
Tatimore Kosovare mban datën 17/02/2014 me Nr. Prot 289/2014. Vula së bashku me numrin e
Protokollit është e bashkëngjitur në çdo faqe të deklarimit të numrit të punonjesve për muajin
në fjalë[.............].
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Autoriteti Kontraktor, në kthimin e përgjigjes ndaj palës ankimuese tregohet konfuz dhe i
paqartë, duke pranuar se listpagesat janë të rregullta nga njëra anë dhe duke rrëzuar ankimin
nga ana tjeter.
Ju vëmë në dijeni se listpagesat, në kundështim me çka arsyetohet në kthimin e përgjigjes të
ankimit nga ana Autorietit Kontraktor kanë të njëjtën formë, (të njejtin mënyrë protokollimi dhe
pranimi nga administrata tatimore e Kosovës), duke u ndryshuar vetëm faqja e parë, kjo për
shkak të ndryshimit të vetë procedurës së paraqitjes së dokumenteve nga shteti Kosovar.
[.............].
Se dyti, përsa i përket Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit, parashikuar në shtojcën 10,
subjekti ynë ka dorezuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar.
Për selinë e shoqërise Alko Impex General Construcion në Kosovë, pala ankimuese ka dorëzuar
dokumentin me emërtim "Doc të Kosovës". Në dokumentin bashkëngjitur pala ankimuese ka
dorëzuar deklaratën e administratorit të selisë në Kosove, z. I. A se Ekstrakti i Regjistrit Tregetar
për shoqërinë nuk aplikohet nga Iegjislacioni Kosovar. Për vërtetimin e regjistrimit të selisë në
Kosovë, pala ankimuese ka dorëzuar bashkëngjitur dokumentit "doc të Kosoves" edhe
Çertifikatën e Regjistrimit ( në faqen 6 të dokumentit) të shoqërisë pranë organeve Kosovare
me Nr. Regjistrimi: 70086447, si edhe dokumentin e regjistrimit si subjekt i Tatimit mbi Vlerën e
Shtuar ( TVSH) me Nr.8008388 .
Gjithashtu, pala ankimuese ka dorëzuar bashkëngjitur në të njëjtin dokument (në faqen 3),
vërtetimin me datë 05.09.2014 lëshuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut Prishtinë se
subjekti nuk është në proces falimentimi, dhe nuk është dënuar për kryerje të vëprave penale
edhe nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin
profesional.[......].
Përsa i përket kriterit të vendosur për vërtetimin e pronësisë së "makinerisë për prodhim inerte",
pala ankimuese ka dorëzuar dokumentacionin provues të kontratë furnizimi lidhur midis
shoqërisë Alko Impex General Construcion Shpk dhe shoqërisë "Sina 98" shpk më datë
21/08/2012 me Nr.12028 Rep dhe Nr.7780 Kol, e vlefshme deri më datë 20/08/2015 me objekt"
furnizim inerte të fraksioneve të ndryshme dhe betoneve të markave të ndryshme". Në kontratën e
furnizimit është bashkëngjitur edhe vërtetimi i zhdoganimit të makinerisë për prodhimin e
inerteve". Për sa më sipër, arsyetimi nuk është i mbështetur në fakt.
Gjithashtu arysetimi i AK-së nuk është i bazuar në fakt në drejtim të vërtetimit të pronësisë së
makinerisë "Rrul 9.O-;- 9.5 ton". Pala ankimuese ka dorëzuar dokumentin për vërtetimin e
pronësisë së Rulit, përmes faturës së blerjes së Rulit të tipit "Rul Vibromax JCB, tipi VM
166D",me faturën me Nr. S.M/022/KOS datë 15/12/2008. Ruli është në pronësi të shoqërisë Alko
Impex General Construcion.
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Përsa i përket arsyetimit së pala ankimuese nuk ka paraqitur dokumentacionin e rregullt për
çertifikatat e kontrollit teknik për "mjetet kamiona, betoniere, kamionçinë" ju sqarojmë se për
kamiona dhe kamionçine pala ankimuese ka paraqitur vërtetimin e pronësisë, përmes lejeve të
qarkullimit lëshuar nga shteti Kosovar, me posedues shoqërinë "Alko Impex General
Construcion" shpk. Lejet e qarkullimit, gjithashtu përmbajnë edhe vulën e kryerjes së kontrollit
autoteknik (kolaudimit të mjeteve), të cilat janë të vlefshme.
Përsa i përket mjetit: autobetoniere pala ankimuese ka dorëzuar kontratën e qerasë lidhur midis
subjektit Alko lmpex General Construcion (qiramarrës) dhe subjektit "Shkodra Beton" Shpk,
qiradhënës. Kontrata është hartuar me akt noterial me Nr. 4086 REP dhe Nr.2628 KOL. Në
kontratë janë bashkëngjitur edhe Lejet e qarkullimit të mjeteve. Në të drejtat dhe detyrimet mes
palëve parashikuar në kontratë, është parashikuar se të gjithë detyrimet ndaj shtetit (përfshirë
edhe siguracionin e detyrueshëm të mjetit dhe kontrollin teknik) do të përmbushen nga
qiradhënësi. Detyrimet e mësipërme janë të përmbushura, por ato nuk mund ti bashkëngjiten
kontratës së qirasë, për sa kohë kontrata e qirasë (e vlefshme) është hartuar në vitin 2010. Në
rastin e hartimit të kësaj kontrate nuk mund të përmbusheshin detyrimet e siguracionit dhe
kontrollit teknik për mjetet në vitin aktual (2014). Pala ankimuese në deklaratën mbi
disponueshmërinë e mjetet janë gjendje të mirë, gjendje pune dhe në përmbushje me specifikimet
teknike (së bashku me kriterin e përcaktuar nga ju që të jenë përmbushur detyrimet ligjore si
siguracioni dhe kontrolli teknik). Në këtë drejtim, në rastin e lidhjes së kontratës me Autoritetin
Kontraktor pala ankimuese do t'ju dorëzojë jo vetëm dokumentet e dorëzuar në procedurën e
prokurimit por edhe dokumentet e noterizuara të mjeteve (lejen e qarkullimit dhe siguracionin
teknik të vlefshëm për gjatë gjithë kohës së lëvrimit të kontratës).
Përsa i përket arsyetimit të AK-së se kriteri teknik "Punë e ngjashme, kontrata e sipërmarrjes e
paraqitur nuk është e plotë. Është paraqitur vetëm faqja e parë e kontratës". parashtrojmë
pretendimin se arsyetimi nuk është i mbështetur në fakt.
Pala ankimuese ka dorezuar si dokument për plotësimin e kriterit "Punë e ngjashme" kontratën e
lidhur me autoritetin kontraktor Komuna Qerret, Pukë. Kjo kontratë është dorëzuar në
dokumentin me emërtim "Punë e ngjashme Shkolla Luf Qerret". Kontrata përmban 18
(tetëmbëdhjetë) faqe. Kontrata përmban si Formularin e Vlerësimit të Autoritetit Kontraktor,
Proces-Verbalin e Aktit të Kolaudimit, Çertifikatën e marrjes në dorëzim të punimeve si edhe
faturat tatimore.
Autoriteti Kontraktor nuk ka shqyrtuar në themel ankimin në lidhje me këtë pjesë të arsyetimit të
vendimit të skualifikimit të palës ankimuese.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe verifikimit të kryer në sistemin
elektronik të prokurimeve, të dosjes së tenderit,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik ankimues “Alko Impex
General Construction” sh.p.k se me dokumentacionin e dorëzuar plotëson kriterin e përcaktuar
në lidhje me fuqinë punëtore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;

III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 10, pika 2 e kapacitetit teknik është
përcaktuar se:
Një punësim mesatar i 35 punonjesve ku të përfshihet dhe stafi menaxherial, për periudhën nga
01/01/2012 deri më 30/06/2014 të vërtetuar me;
Vërtetim për numrin e punonjësve të siguruar të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të
specifikohet numri i punonjësve të siguruar për periudhën 01/01/2012 deri më 30/06/2014.
Për periudhën Janar 2012 - Qershor 2014 të paraqiten listpagesat e punonjësve sipas formatit
që kërkohet nga legjislacioni në fuqi me numrin e kërkuar të punonjësve të konfirmuara nga
administrata tatimore......

III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex
General Construction” sh.p.k, rezultoi se për të plotësuar kriterin e mësipërm ka paraqitur
dokumentacionin si mëposhtë;
Vërtetim nr.4116/1 datë 04.04.2014, nr.4116 datë 04.04.2014 dhe nr.61547 datë 19.08.2014 të
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku vërtetohet se shoqëria “Alko Impex General
Construction” sh.p.k ka paguar detyrimet për sigurimet shoqerore dhe shëndetësore për
periudhën Janar 2012-Qershor 2014 për mesatarisht 3.8 punonjës, shoqëruar me formularët e
listëpagesave po për të njëjtën periudhë.
Gjithashtu operatori ekonomik ka paraqitur një dokument për punonjësit e shoqërisë “ALKOIMPEX General Construction” sh.p.k (Kosovë), për periudhën Janar 2012-Dhjetor 2013 i cili
nuk është i shoqëruar me shkresë përcjellëse, nuk përmban as një nënshkrim të zyrtarit, as
emërtim të institucionit i cili mund ta ketë lëshuar, nuk ka as numër protokolli. Dokumenti për
punonjësit e shoqërisë “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k në Kosovë përmban një
vulë të ambasadës shqiptare në Kosovë dhe asnjë nënshkrim të zyrtarit të kësaj ambasade që të
vërtetojë autenticitetin e nënshkrimit të nëpunësit të institucionit që ka lëshuar këtë dokument
Për periudhën Janar –Qershor 2014 operatori ekonomik ka paraqitur një dokument i cili është
lëshuar nga administrata tatimore e Kosovës i cili përmban listën e punonjësve të
shoqërisë“ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k (Kosovë), ky dokument përmban
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institucionin që e ka lëshuar, numrin e protokollit, datën e lëshimit, në çdo fletë përmban vulën e
administratës tatimore Kosovë si dhe vulë të ambasadës shqiptare në Kosovë.
III. 1.3 Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht 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. 1.4 Në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte 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.1.5 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 134 datë 07.03.2003, “Për vërtetimin dhe
legalizimin e dokumentave të lëshuar në Republikën ë Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe
të dokumentave të huaja, për përdorim brenda vendit”, pika 4, përcaktohet se “Dokumentet e
autoriteteve te huaja, që do të përdoren brenda vendit, legalizohen në përfaqësitë e Republikës
së Shqipërisë jashtë vendit, ndërsa dokumentet e legalizuara nga përfaqësitë e akredituara në
Tiranë, legalizohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme”.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
“Alko-Impex General Construction” sh.p.k në Kosovë, për të vërtetuar kapacitetiet teknike në
lidhje me disponimin e fuqisë punëtore për periudhën Janar 2012 –Dhjetor 2013 nuk përmbush
kushtet formale për t’u marrë në konsideratë, si nga pikëpamja e vlefshmërisë së dokumentit,
ashtu edhe ajo e legalizimit, me qëllim prodhimin e efekteve të tij në Republikën e Shqipërisë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjithashtu gjykon se operatori ekonomik “Alko-Impex General
Construction” sh.p.k me dokumentacionin e vlefshëm të paraqitur për të plotësuar kriterin në
lidhje me disponimin e fuqisë punëtore të kërkuar për realizimin e kësaj kontrate nuk vërteton se
disponon kapacitetet e nevojshme dhe të mjaftueshme sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
Në këtë pikë autoriteti kontraktor ka vlerësuar në përputhje me pikën 2 të nenit 53 të LPP-së dhe
rregullave të prokurimit publik.
Bazuar në këtë arsyetim rezulton se pretendimi i operatorit ekonomik nuk qëndron.
III.2 Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Alko-Impex General
Construction” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, si rrjedhojë e mospranimit të
pretendimit të parë, ky operator mbetet i skualifikuar dhe, cilido që do të ishte fati i këtyre
pretendimeve, ai nuk ndikon më në pozitën e operatorit ndaj edhe nuk do të merret në shqyrtim,
në respekt të parimit të ekonomisë procedurale administrative.

Faqe 9

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, me shumicë votash,
Vendos:
1. Të mos pranojë e ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k për procedurën e prokurimit Procedurë e hapur”, me objekt:
”Rikonstruksion i shkollës së mesme ”Miti Zaka” Divjakë”, me fond limit 15 805 666
(pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 12.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Divjakë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1666 Protokolli, Datë 13.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj
(kundër)

Kryetar
Denar Biba

Faqe 10

