REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 955/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “B-93”
sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF49853-09-15-2016 me objekt: “Rikualifikim urban i rrugës
hyrëse Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit të Peqinit”, me
fond limit 124,235,650 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn
10.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Peqin.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik Victoria Invest sh.p.k në
procedurën e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

BO “B-93” sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi”sh.p.k
Lagjia “8 Shkurti”, Pallati 29 Fier.
“Victoria Invest” sh.p.k
Lagjia “28 Nëntori” , Rruga “11Nëntori”, Elbasan.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Peqin
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, 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 konstatoi se këta të fundit 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, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 16.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-49853-09-15-2016 me objekt: “Rikualifikim urban
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i rrugës hyrëse Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit të Peqinit”, me fond limit 124,235,650 lekë
pa TVSH e zhvilluar nё datёn 10.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Peqin.
II.2. Në datën 10.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 28.10.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
B-93
Hastocci
BE-IS
Victoria Invest
Alko-Impex General Construction
Xhimo&Kleo

113,863,559.00
114,286,983.00
117,611,024.00
117,936,335.68
121,112,896.00
123,464,435.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 28.10.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k& “Boshnjaku B”
sh.p.k& “Caushi” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur Certifikatë ISO 50001-2011 dhe Certifikatën e
Cilësisë dhe origjinës në kontratën për furnizimin me materiale elektrike . Mungesa e
këtyre dokumentave bën të lind dyshimi i arsyeshëm se operatori ekonomik nuk disponon
kapacietin teknik për përmbushjen me cilësi të kontratës.

II.5. Në datën 03.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k&“Boshnjaku B”
sh.p.k& “Caushi” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor e anë të së cilës
kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:
-

Sqarojmë se bashkimi i operatorëve ekonomikë B-93 sh.p.k&Boshnjaku B sh.p.k&
“Caushi” sh.p.k ka paraqitur në këtë procedurë një kontratë furnizimi me materiale
elektrike midis Caushi sh.p.k dhe Elal com sh.p.k. Kjo kontratë me numër Rep 560 dhe
Kol 140 datë 27.07.2016 është e nënshkruar nga të dyja palët për një periudhë 5 vjecare
dhe ka si objekt të saj furnizimin me materiale të ndryshme elektrike sipas kërkesave të
porositësit. Bashkëlidhur kontratës noteriale të furnizimit janë edhe Certifikata ISO
50001:2011 e shoqërisë Elal Com si furnitori jonë i drejtpërdrejtë dhe Certifikata e
Cilësisë dhe Origjinës të materialeve elektrike nga kompanitë prodhuese të huaja të cilat
furnizojnë shoqërinë Elal Com. Si rrjedhojë të gjitha këto dokumenta plotësojnë kriteret e
vecanta të DST të vendosura nga autoriteti kontraktor. Bashkëlidhur do të gjeni kontratën
e furnizimit me materiale elektrike për të bërë një rishikim të dokumentave të paraqitura
nga bashkimi i operatorëve dhe për rivlerësim të procedurës.
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II.6. Në datën 07.11.2016, me shkresën nr. 1104 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “B-93” sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k është vënë në dijeni në lidhje
me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor me argumentat si më poshtë:
-

Nga verifikimi i kontratës më datë 27.07.2016 me nr.560 Rep dhe 140 Kol dhe
dokumentave të ngarkuara në rrugë elektronike rezulton se midis Caushi sh.p.k dhe Elal
com është lidhur kontrata me objekt furnizimi me materiale elektrike kontratë të cilës i
janë bashkëngjitur ISO 50001:2011 e cila rezulton pa vulë noteri, certifikata e cilësisë
rezulton pa vulë të noterit dhe ajo e origjinës është e panoterizuar por vetëm e përkthyer.
Pra për sa shqyrtuam më sipër nuk provohet ekzistenca e certifikatës ISO 50001:2011,
certifikatë e cilësisë dhe origjinës dhe nisur nga ky fakt cmohet se ankesa e operatorit
ekonomik nuk duhet pranuar.

II.7. Në datën 15.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “B-93“ sh.p.k&
“Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor si dhe duke kundështuar
arsyet e reja të skualifikimit të operatorit ekonomik cilat janë pasqyruar në kthimin e përgjigjes
nga autoriteti kontraktor.
II.8. Në datën 28.10.2016 operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k. është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vërtetim të vlefshëm ligjor në lidhje me provimin e
pagesës së taksave vendore për adresën sekondare pranë njësisë administrative
Synej.Vërtetimi me nr.305 prot datë 26.04.2016 i lëshuar nga njësia administraive Synej
është i pavlefshëm ligjërisht . Ligji Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen
vendore përcakton detyrat e njësisë administrative dhe nuk parashikohet e drejta për të
lëshuar vërtetim për shlyerjen e taksave vendore . Nga ana tjetër operatori ekonomik nuk
ka paraqitur ndonjë urdhër delegim apo autorizim nga ana e Kryetarit të Bashkisë për
administratorin e njësisë administrative.

II.9. Në datën 02.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Victoria Invest” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Lidhur me arsyen e skualifikimit ju bëjmë me dije si më poshtë: Referuar Ligjit
Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore “ të cilin ju e citoni nuk
përcaktohet apo nuk shprehet në asnjë nen të tij në lidhje me lëshimin e vërtetimeve të
tatimeve, taksave apo mënyrën e organizimit të brendshëm të një njësie të qeverisjes
vendore.Këto janë ceshtje të brendshme që zgjidhen me akte nënligjore , udhëzime apo
rregullore të brendshme të institucioneve apo qarkore (në rastin konkret Bashkia Kavajë)
. Ju si AK keni pasur të gjithë mundësinë për të kërkuar sqarime nga shoqëria jonë si OE
apo edhe nga Bashkia Kavajë. Ky fakt nënkupton që skualifikimi që ka bërë OE ndaj
shoqërisë sonë është tendecioz i paligjshëm dhe nuk qëndron.Gjithashtu duam të
theksojmë se ky fakt ligjor është shumë thjeshtë i provueshëm , koka/logoja e vërtetimit
nr.305 prot datë 26.04.2016 të cilit ju citoni shkruhet Bashkia Kavajë cka nënkupton ka
dalë nga një titullar i institucionit i cili ka të drejtë firme dhe vule dhe që organizimi i
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brendshëm nuk është detyrim, kompetencë apo përgjegjësi e jona si operator ekonomik.
Gjithsesi për të provuar që nuk kemi asnjë detyrim ndaj Bashkisë Kavajë bashkëlidhur
keni faturat e arkëtimit nr.14 njoftim detyrimi nr.283 prot datë 08.04.2016 pagesat
bankare. Ju bëjmë me dije se të gjitha pagesat që shoqëria jonë ka bërë kanë përfitues
Bashkinë Kavajë pasi të gjitha pagesat që bëhen në dobi të njësive të qeverisjes vendore
derdhen në buxhetin e Bashkisë. Në kriter kërkoni “Vërtetim për shlyerjen e taksave
vendore për vitin 2016 dhe shoqëria jonë ka paraqitur vërtetimin si dhe dokumnetacion
provues se i ka paguar të gjitha taksat vendore për vitin 2016. Sa më sipër kërkojmë
kualifikimin e shoqërisë Victoria Invest sh.p.k.
II.10. Në datën 07.11.2016 me shkresën nr. 1105 prot, operatori ekonomik ankimues “Victoria
Invest” sh.p.k është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor me argumentat si më poshtë:
-

Neni 3 i kodit të procedurave administrative parashikon se organet e pushtetit vendor
janë organe adminsitrative. Ndërsa sipas nenit 2 kët organe e ushtrojnë veprimtarinë e
tyre nëpërmjet akteve adminsitrative.. Neni 9 pika 1.3 e ligjit për vetqeverisjen vendore
përcakton se organe të qeverisjes vendore janë Bashkia dhe Qarku. Ndërsa neni 35
parashikon të drejtën eskluzive të Bashkisë për mbledhjen dhe administrimin e taksave
vendore. Neni 65 i ligjit për vetëqeverisjen vendore sanksionon se struktura dhe organika
e adminsitratës së njësisë adminsitrative janë pjesë të strukturës dhe organikës së
adminstratës së bashkisë. Neni 66 i po këtij ligji parashikon funksionet dhe kompetencat e
administratorit të njësisë adminstrative dhe në asnjë rast nuk parashikohet e drejta e
nxjerrjes së akteve adminsitrative në fushën e taksave vendore. Për sa më sipër akti
administrativ i mësipërm rezulton të jetë i pavlefshëm ligjërisht duke qenë se është
lëshuar nga një person në kapërcim të kompetencave të tij.

II.11. Në datën 17.11.2016, operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës me nr.1168 prot., datë 22.11.2016, protokolluar me tonën me nr.2308/2
prot., datë 22.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit
të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “ B 93” sh.p.k&
“Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij
me arsyetimin se “Operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur Certifikatë ISO 50001-2011 dhe
Certifikatën e Cilësisë dhe origjinës në kontratën për furnizimin me materiale elektrike . Mungesa
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e këtyre dokumentave bën të lind dyshimi i arsyeshëm se operatori ekonomik nuk disponon
kapacietin teknik për përmbushjen me cilësi të kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.1.1. Në datën 28.10.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” sh.p.k& “Boshnjaku B”
sh.p.k& “Caushi” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur Certifikatë ISO 50001-2011 dhe Certifikatën e
Cilësisë dhe origjinës në kontratën për furnizimin me materiale elektrike . Mungesa e
këtyre dokumentave bën të lind dyshimi i arsyeshëm se operatori ekonomik nuk disponon
kapacietin teknik për përmbushjen me cilësi të kontratës.

III.1.2. Në datën 07.11.2016, me shkresën nr. 1104 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues “B-93” sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k është vënë në dijeni në lidhje
me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor me argumentat si më poshtë:
-

Nga verifikimi i kontratës më datë 27.07.2016 me nr.560 Rep dhe 140 Kol dhe
dokumentave të ngarkuara në rrugë elektronike rezulton se midis Caushi sh.p.k dhe Elal
com është lidhur kontrata me objekt furnizimi me materiale elektrike kontratë të cilës i
janë bashkëngjitur ISO 50001:2011 e cila rezulton pa vulë noteri, certifikata e cilësisë
rezulton pa vulë të noterit dhe ajo e origjinës është e panoterizuar por vetëm e përkthyer.
Pra për sa shqyrtuam më sipër nuk provohet ekzistenca e certifikatës ISO 50001:2011,
certifikatë e cilësisë dhe origjinës dhe nisur nga ky fakt cmohet se ankesa e operatorit
ekonomik nuk duhet pranuar.

III.1.3. Referuar korenspondencës sa më sipër mbajtur ndërmjet autoritetit kontraktor dhe
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues rezulton se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave
ndryshe nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (i cili ka mohuar dorëzimin e dokumentacionit
nga ankimuesi) ka pranuar faktin e ekzistencës së dokumentacionit të kërkuar në kriterin e
vecëntë të kualifikimit (Certifikatë ISO 50001-2011 dhe Certifikatën e Cilësisë dhe origjinës në
kontratën për furnizimin me materiale elektrike) bashkëngjitur kontratës së furnizimit.
III.1.4. Sa më sipër Komisioni gjykon se arsyeja e skualifikimit dhënë nga Komisioni i
Shqyrtimit të Ankesave përbën arsye të re skualifikimi shtesë e cila nuk është evidentuar në
sistemin e prokurimeve elektronike të Agjencisë së Prokurimit Publik nga anëtarët e KVO-së
(ISO 50001:2011 e cila rezulton pa vulë noteri, certifikata e cilësisë rezulton pa vulë të noterit
dhe ajo e origjinës është e panoterizuar por vetëm e përkthyer. Pra për sa shqyrtuam më sipër
nuk provohet ekzistenca e certifikatës ISO 50001:2011, certifikatë e cilësisë dhe origjinës dhe
nisur nga ky fakt cmohet se ankesa e operatorit ekonomik nuk duhet pranuar), pasi në SPE
operatori ekonomik ankimues rezulton i skualifikuar për arsyen se “Operatorët ekonomikë nuk
kanë paraqitur Certifikatë ISO 50001-2011 dhe Certifikatën e Cilësisë dhe origjinës në kontratën
për furnizimin me materiale elektrike . Mungesa e këtyre dokumentave bën të lind dyshimi i
arsyeshëm se operatori ekonomik nuk disponon kapacietin teknik për përmbushjen me cilësi të
kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoriteti kontraktor nuk është respektuar
procedura (rivlerësimi i procedurës së prokurimit në sistemin elektronik të prokurimeve duke
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rinjoftuar për të gjitha arsyet e mundshme për skualifikim të ofertës), në mënyrë që t’i jepej
mundësi operatorit të ankimojë të gjitha pretendimet e ngritura për skualifikimin e ofertës së tij
pranë autoritetit kontraktor, siç parashikohet në pikën 2, neni 63 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar si dhe në pikën 5, të nenit 78 të VKM nr. 914,
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Sa më sipër,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendime të tilla, “të reja”, të evidentuara në
kundërshtim me parashikimet e legjislacionit për prokurimin publik të mos i marrë në shqyrtim
ndërsa sa i takon arsyes së skualifikimit komunikuar ankimuesit nëpërmjet sistemit të
prokurimeve elektronike, Komisioni gjykon se ajo është pranuar nga autoriteti kontraktor sa kohë
që Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave ka arsyetuar se dokumentacioni i kërkuar në kriterin e
vecantë të kualifikimit ekziston dhe është bashkëngjitur kontratës së furnizimit.
III.1.5. Në nenin 54 pika 3 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet
e nenit 54 të këtij ligji”. Në nenin 66 pika 3 të Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Pas
mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave
kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në
procesverbal.” Ndërkohë në nenin 67 të Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se: “Në
bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton klasifikimin përfundimtar, i
cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto rregulla”. Në nenin 63 pika 1.1. dhe
pika 2 e Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet 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. 1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit tëkontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me
marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në
vijim të këtij neni. 2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor134 i paraqitet, së pari,
me shkrim,autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës. kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji. Në kreun X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78, pika 6 i Vendimit nr.914 të Këshillit të
Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar
parashikohet se “Për shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e mëposhtëm: a)
Titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona,
për të shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim. Përjashtimisht, në rast të mungesës së
personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të
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vetëm. Komisioni/zyrtari i ngarkuar është përgjegjës për vendimin e dhënë në përfundim të
shqyrtimit të ankesës. Anëtarët e komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk duhet të kenë marrë pjesë në
marrjen e vendimit, për të cilin është paraqitur ankesa. Në rast se ankimi lidhet me dokumentet e
tenderit, titullari i autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojë shqyrtimin e ankesës komisionit të
vlerësimit të ofertave.” Në nenin 78, pika 6 gërma “ç” të Vendimit Nr.914 të Këshillit të
Ministraive dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: […]Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, komisioni/zyrtari i ngarkuar për
shqyrtimin e saj mund të marrë vendim për refuzimin ose pranimin e ankesës, i cili i komunikohet
menjëherë titullarit të autoritetit kontraktor. Në rastin kur ankesa është pranuar, titullari i
autoritetit kontraktor i adreson vendimin për zbatim komisionit të vlerësimit të ofertave.
III.1.6. Në Nenin 55 pika 4 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
i cili parashikon se “[...]Autoriteti kontraktor duhet të përgatisë një përshkrim të shkurtër të
procesit të vlerësimit, i cili pasqyrohet në procesverbal, në përputhje me nenin 12 të këtij ligji. Në
rastin e prokurimit me mjete elektronike, sistemi administron automatikisht të dhënat, vlerësimet
dhe komentet mbi to, duke njoftuar, në rrugë elektronike, ofertuesit […]”
III.1.7. Në interpretim të bazës ligjore të sipërcituar Komisioni gjykon se KSHA ka për
kompetencë të vetën funksionale shqyrtimin e ankesës në përputhje me objektin e saj dhe
trajtimin e saj brenda kuadrit të arsyeve të skualifikimit të dhënë nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave. Në rastin konkret ky organ është shprehur se motivet e skualifikimit lidhur me
mosekzistencën fizike të dokumentacionit të kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit nuk
qëndrojnë por në tejkalim të kompetencave ka gjykuar se ky dokumentacion ekziston por nuk
është në formën e kërkuar nga ligji.
III.1.8. Megjithatë, Komisioni i Prokurimit Publik në respekt të parimeve të përzgjedhjes
parashikuar nga neni 2 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar,
gjykon të arsyeshme të marrë në shqyrtim pretendimet e ngritura nga autoriteti kontraktor në
drejtim të skualifikimit të ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “B93” sh.p.k. &
“Boshnjaku” sh.p.k&“Caushi” sh.p.k në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III.1.9. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “ B 93” sh.p.k&
“Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij
me arsyetimin se “Operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur Certifikatë ISO 50001-2011 dhe
Certifikatën e Cilësisë dhe origjinës në kontratën për furnizimin me materiale elektrike . Mungesa
e këtyre dokumentave bën të lind dyshimi i arsyeshëm se operatori ekonomik nuk disponon
kapacietin teknik për përmbushjen me cilësi të kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.1.10. Operatorët ekonomikë “B 93” sh.p.k & “Boshnjaku B” sh.p.k& “Caushi” sh.p.k kanë
krijuar bashkimin e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së bashkëpunimit Nr.3880 Rep
Nr.1688 Kol lidhur para një noteri publik datë 07.10.2016. Nga shqyrtimi i kontratës së
bashkëpunimit rezulton se bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar mbi zbatimin e
objektit “Rikualifikim urban i rrugës hyrëse Elbasan –Peqin dhe unazës së Qytetit Peqin.”.
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Referuar marrëveshjes së bashkëpunimit në nenin 3 të saj “Ndarja e Punimeve” parashikohet se:
Llojet e punimeve që duhet të kryejë secila palë për sipërmarrjen e përbashkët përcaktohet sipas
aneksit nr.1 të bashkëlidhur kësaj kontrate bashkëpunimi. “B93” sh.p.k do të kryejë 38 % të
punimeve, “Boshnjaku B” sh.p.k do të kryejë 29% të punimeve dhe “Caushi ‘ sh.p.k do të kryejë
33% të punimeve.
III.1.11. Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 15 e dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
-

Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë deklaratë paraprake furnizimi me
emërtim objekti) me materiale elektrike pjesë e objektit të prokurimit. Për të përmbushur
këtë kriter operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :
a) Deklaratë paraprake furnizimi
b) Certifikatë ISO 50001:2011 (Standart për Menaxhimin e Energjisë) të furnitorit
c) Certifikatën e Cilësisë dhe origjinës së materialeve të furnitorit.

III.1.12. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Kontratë Furnizimi Nr.560 Rep Nr.140 Kol lidhur ndërmjet shoqërisë Elal com sh.p.k në
cilësinë e furnizuesit dhe shoqëria Caushi sh.p.k në cilësinë e porositësit me objekt
furnizim me materialet elektrike sipas kërkesave të porositësit.
Certifikatë e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë ISO 50001:2011 për fushat e
mëposhtme “Dritat e rrugëve civile dhe industriale, shufra metalike, panele elektrike për
voltazh të ulët dhe të mesëm, shina, lyerje të të gjitha produkteve metalike për ndërtim,
shtylla dhe panele, prodhim i dyerve të blinduara, sisteme kondicioneri aspirimi dhe
hidraulike e vlefshme deri më datë 12.11.2017, në gjuhën angleze e përkthyer në gjuhën
shqipe, shoqëruar me vërtetim përkthimi ”.

III.1.13. 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.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.
Në nenin 46, po këtu përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me
standardet e kërkuara të cilësisë….”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
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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.1.14. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se në përputhje me kriterin e vecantë të kualifikimit operatori ekonomik
ankimues ka paraqitur Kontratë Furnizimi me objekt “materiale elektrike” si dhe certifikatën ISO
5001:2011 në emër të furnitorit. Ndërsa sa i takon certifikatës së cilësisë dhe origjinës së
materialeve të furnitorit, Komisioni gjykon se ky dokumentacion lidhet me një fazë të
mëvonshme të procedurës së prokurimit atë të pas lidhjes së kontratës pasi këto certifikata janë të
lidhura me momentin e dorëzimit të mallit, në rastin konkret të shtyllave të specifikuara në
preventivin e punimeve të publikuar nga autoriteti kontraktor për këtë procedurë prokurimi. Në
këtë kuptim Komisioni gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë me anë të kontratës së
furnizimit dhe certifikatës ISO 50001:2011 të furnitorit ka plotësuar kriterin e vecantë të
kualifikimit pasi dokumentacioni tjetër i kërkuar nga autoriteti kontraktor ka qenë objektivisht i
pamundur dhe e panevojshme të paraqitej në momentin e dorëzimit të ofertave.
Komisioni sqaron se autoriteti kontraktor duhet të hartojë dokumentat e tenderit në përputhje me
dispozitat ligjore në fuqi duke shmangur kërkesa të tilla të cilat janë të pamundura të përmbushen
nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në ditën e hapjes së ofertave. Kërkesa të tilla mund të jenë
pjesë e specifikimeve teknike të dokumentave të tenderit, të detyrueshme të përmbushen nga
operatori ekonomik fitues i procedurës së prokurimit, i cili ka detyrimin të dëshmojë se mallrat
objekt furnizimi janë në përputhje me specifikimet teknike dhe përmbushin kërkesat e cilësisë që
autoriteti kontraktor i konsideron të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë zbatimit
të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij ligjor, si
autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP
sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor
ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do të jetë e
njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e parashikuara
në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretenimin e operatorit ekonomik ankimues “Victoria Invest” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Operatori ekonomik nuk ka
paraqitur vërtetim të vlefshëm ligjor në lidhje me provimin e pagesës së taksave vendore për
adresën sekondare pranë njësisë administrative Synej.Vërtetimi me nr.305 prot datë 26.04.2016 i
lëshuar nga njësia administraive Synej është i pavlefshëm ligjërisht . Ligji Nr.139/2015 datë
17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore përcakton detyrat e njësisë administrative dhe nuk
parashikohet e drejta për të lëshuar vërtetim për shlyerjen e taksave vendore . Nga ana tjetër
operatori ekonomik nuk ka paraqitur ndonjë urdhër delegim apo autorizim nga ana e Kryetarit të
Bashkisë për administratorin e njësisë administrative”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se ,
III.2.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.2.“Kapaciteti Ekonomik dhe
Finaciar” gërma c e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
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c) Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2016.
c1) Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vërtetimin lëshuar nga autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKR.
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Victoria
Invest” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit “Shoqëri me Përgjegjësi të
Kufizuar” lëshuar më 19.07.2016, nga ku rezulton se zyra qëndrore e shoqërisë “Victoria
Invest” sh.p.k është Elbasan.

-

Vërtetim Nr.22 prot datë 15.02.2016 lëshuar nga Bashkia Elbasan me anë të së cilës
konfirmohet se subjekti Victoria Invest sh.p.k ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave
vendore për vitin 2016.

-

Vërtetim Nr.214 datë 17.02.2016 lëshuar nga Bashkia Tiranë me anë të së cilës vërtetohet
se subjekti Victoria Invest sh.p.k ka likuiduar detyrimet vendore deri në vitin 2016.

-

Vërtetim Nr.710 datë 09.05.2016 lëshuar nga Bashkia Tiranë me anë të së cilës vërtetohet
se subjekti Viktoria Invest sh.p.k ka likuiduar detyrimet vendore për vitin 2016.

-

Vërtetim Nr.305 Prot datë 26.04.2016 lëshuar nga Njësia Adminsitrative Synej me anë të
së cilës vërtetohet se Victoria Invest sh.p.k ka likuiduar të gjitha detyrimet financiare të
biznesit për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2016 pranë Njësisë Administrative Synej.

III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit sa më sipër, si dhe verifikimit të
të dhënave të subjektit në Ektraktin Historik të QKR konstaton se zyra qëndrore e shoqërisë
“Victoria Invest” sh.p.k është Elbasan në adresën: Lagjia 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, pallati
pranë Tatim Taksave Kati.2., ndërkohë referuar Ekstraktit Historik të QKR rezulton se operatori
ekonomik ankimues ushtron aktivitet edhe në adresat Tiranë Farkë Farkë,Tiranë Synej Synej për
të cilat ka paraqitur vërtetimet përkatëse sa më sipër.
III.2.4. Neni 6 “Nënndarjet e bashkisë” e Ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i
ndryshuar parashikon shprehimisht se:
1. Bashkia përbëhet nga disa njësi administrative, sipas lidhjeve tradicionale, historike,
ekonomike dhe sociale. Njësitë administrative në territorin e një bashkie, shtrirja e tyre
territoriale dhe emri përcaktohen me ligj.
2. Njësitë administrative përbëhen nga qytetet dhe/ose fshatrat. Shtrirja territoriale, emri i
qyteteve dhe fshatrave, pjesë e çdo njësie administrative, përcaktohen me ligj. Shpallja e qyteteve
të reja bëhet me ligj.
Neni 9 me titull “Të drejtat dhe përgjegjësitë” parashikon shprehimisht se:
1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi:
1.3. Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së
cilës: b) vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me
legjislacionin në fuqi;
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Neni 35 “Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore” parashikon shprehimisht se:
Bashkitë krijojnë të ardhura nga:
a) taksat vendore mbi pasuritë e luajtshme e të paluajtshme, si dhe mbi transaksionet e kryera me
to;
b) taksat vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël;
c) taksat vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier;
ç) taksat vendore mbi të ardhurat vetjake, të krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose
lotaritë vendore;
d) të ardhura nga donacionet dhe dhuratat;
dh) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj;
e) taksa të tjera të përcaktuara me ligj.
2. Bashkitë e ushtrojnë të drejtën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si
dhe mbledhjen e administrimin e tyre brenda kufijve e sipas kritereve të përcaktuara në ligjin
përkatës.
Neni 65 “Administrata e njësisë administrative” parashikon shprehimisht se:
1. Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga administratori.
2. Administratori emërohet dhe shkarkohet nga kryetari i bashkisë dhe është përgjegjës para tij
për funksionimin dhe veprimtarinë e administratës. Administratori duhet të ketë vendbanimin në
njësinë administrative përkatëse.
3. Struktura dhe organika e administratës së njësive administrative janë pjesë të strukturës dhe
organikës së administratës së bashkisë.
Neni 66 “Detyrat e administratës së njësisë administrative” parashikon shprehimisht se
Administrata e njësisë administrative kryen këto detyra:
a) është zyrë e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencën e bashkisë;
h) kryen çdo funksion tjetër të deleguar nga kryetari i bashkisë.
Neni 108 i Ligjit Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Adminitrative të Republikës së Shqipërisë”
parashikohet shprehimisht se.
Akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm në rastet e mëposhtme:
a) kur vjen në kundërshtim të hapur dhe flagrant me një dispozitë urdhëruese të këtij Kodi dhe
legjislacionit në fuqi lidhur me:
i) kompetencën e organit publik;
ii) procedurën e nxjerrjes së tij; ose
iii) formën ose elementë të tjerë të detyrueshëm të aktit;
b) është nxjerrë nëpërmjet mashtrimit, kanosjes, mitmarrjes, konfliktit të interesit, falsifikimit apo
një veprimi tjetër që përbën vepër penale;
c) ekzekutimi i aktit mund të shkaktojë një veprim të dënueshëm, sipas legjislacionit penal;
ç) në çdo rast tjetër të parashikuar shprehimisht në ligj.
III.2.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga pala ankimuese në përmbushje të kriterit
për shlyerjen e taksave vendore për vendet në të cilat ai ushtron aktivitet Komisioni konstaton se
janë dorëzuar vërtetime të lëshuara nga strukturat përkatëse vendore për të gjitha vendet ku
operatori ekonomik aktualisht kryen aktivitetin e tij.
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Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se vërtetimi i lëshuar nga Njësia Administrative
Synej, pjesë e Bashkisë Kavajë, është një akt i pavlefshëm, Komisioni bazuar dhe në interpretim
të dispozitave ligjore të sipërcituara gjykon se vërtetimi i lëshuar nga Njësia Administrative Synej
është një akt plotësisht i vlefshëm i cili rezulton të jetë lëshuar nga një organ administrativ i
njohur nga ligji për vetëqeverisjen vendore i cili ka parashikuar një sërë të drejtash dhe
kompetencash.
Komisioni gjykon se akti i nxjerë nga njësia administrative përmban elementët e domosdoshëm
që e bëjnë atë të vlefshëm pasi nga pikpamja formale ai përmban emërtimin e organit,
nënshkrimin dhe vulën e institucionit që e ka nxjerrë atë ndërsa sa i takon anës materiale
nëpërmjet tij vërtetohet se operatori ekonomik ka shlyer të gjitha detyrimet që rrjedhin nga taksat
vendore pranë kësaj njësie admkinistrative i cili është edhe qëllimi i vendosjes së kriterit nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Komisioni gjykon se neni 66 i ligjit të sipërcituar megjithëse nuk parashikon në mënyrë të
shprehur se njësia administrative ka të drejtën e vjeljes së taksave kjo nuk do të thotë se nuk e ka
këtë të drejtë pasi në pikën a) të këtij neni parashikohet shprehimisht se administrata e njësisë
administrative është zyrë e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencën e
bashkisë ndërsa në pikën h) të saj parashikon se kryen çdo funksion tjetër të deleguar nga
kryetari i bashkisë. Në interpretim të kësaj dispozite ligjore, Komisioni gjykon se norma është
gjithpërfshirëse dhe jo përjashtuese cka do të thotë se në rrethin e shërbimeve në kompetencën e
bashkisë që mund të ofrojë njësia administrative mund të hyjë edhe vjelja e taksave vendore të
subjekteve që ushtrojnë veprimtari brenda kësaj njësie apo në kuptim të pikës h të nenit 66 kjo të
jetë një kompetencë e deleguar nga kryetari i bashkisë që i jep të drejtë njësisë të veprojë për
ushtrimin e kësaj të drejte. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se ankimuesi duhet të
kishte paraqitur aktin e delegimit për të vërtetuar se jemi përballë një kompetence të deleguar,
Komisioni gjykon se operatori ekonomik nuk ka pasur detyrimin për të parqitur një akt të tillë në
kushtet kur me kerkesë të tij është pajisur me vërtetim për shlyerjen e taksave vendore nga njësia
administrative ku ai ushtron aktivitet. Komisioni gjykon se nuk është ankimuesi ai i cili duhet të
vërtetojë përballë institucioneve publike kompetencën e organeve administrative të cilët marrin të
gjithë përgjegjësinë e lëshimit të akteve juridike dhe që mendojnë se këto akte i lëshojnë brenda
kompetencave dhe juridiksionit të tyre administrativ.
Komisioni gjykon se nëse autoriteti kontraktor do të kishte dyshime mbi vërtetësinë, rregullsinë,
ligjshmërinë apo vlefshmërinë e aktit duhej ti drejtohej organeve përkatëse në rastin konkret
Bashkisë Kavajë me qëllim marrjen e informacionit të saktë lidhur me kompetencat e
administratorit të njësisë adminstrative dhe mospenalizimit të operatorit ekonomik për motive të
cilat qëndrojnë jashtë vullnetit të tij.
Neni 66 pika 3 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
i ndryshuar i cili parashikon shprehimisht se : 3. Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i
vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato
oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është
e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të
jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “B93” sh.p.k&
“Boshnjaku B” sh.p.k & “Caushi” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e
Hapur” me Nr. REF-49853-09-15-2016 me objekt: “Rikualifikim urban i rrugës hyrëse
Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit të Peqinit”, me fond limit 124,235,650 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 10.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Peqin.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “B93” sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k & “Caushi” sh.p.k dhe
operatorit ekonomik “Victoria Invest” sh.p.k duke i kualifikuar këta operatorë.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “B93” sh.p.k& “Boshnjaku B” sh.p.k & “Caushi” sh.p.k dhe
‘Victoria Invest” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr.2297 Protokolli; Datë 15.11.2016

Nr.2308 Protokolli; Datë 17.11.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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