KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 114/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.03.2017 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k., në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-5308210-11-2016, me objekt “Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe
trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë –Shëngjin (Zona I)”, me
fond limit 37.439.081 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
06.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Pastrime Silvio” sh.p.k.,
“Alko Impex General Construction” d.sh.h. në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Pastrime Silvio”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

“Iridiani” sh.p.k.
Lagja “Besëlidhja”, godina përballë Gjykatës Lezhë, kati III-të,
Lezhë
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“Alko Impex General Contruction” d.sh.h.
Rruga “Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Lezhë
Sheshi “Gjergj Kastrioti”, Lezhë

Baza Ligjore:

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

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 12.10.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-5308210-11-2016, me objekt “Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në
zonën Lezhë –Shëngjin (Zona I)”, me fond limit 37.439.081 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 06.01.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Iridiani” sh.p.k.
28.079.309,71 lekë, skualifikuar
2. “Pastrime Silvio” sh.p.k.
29.176.642 lekë, kualifikuar
3. “Alko Impex General Construcion” d.sh.h.
31.869.975 lekë, kualifikuar
II.3. Në datën 18.01.2017 operatori ekonomik “Iridiani” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
- Pas shqyrtimit te dokumentacionit teknik nga ana e KVO rezulton se: Per te plotesuar
kriterin për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitet
2015 dhe vitin 2016; Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit
duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar
sipas QKR Subjekti Iridiani ka paraqitur vertetim vetem nga bashkia Lezhe ndersa referuar
te dhenave te marrra nga ekstrakti tregtar te dhena te tjera te ushtrimit te aktivitetit me
date 08.02.2016 eshte shtuar adresa e aktivitetit fshati Gjorm Lac dhe per kete
vendndodhje aktiviteti nuk ka paraqitur vertetim nga Bashkia Kurbin qe ka shlyer
detyrimet vendore per vitin 2016.
- Së dyti, per te plotesuar kriterin” Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar nje mjek
ndermarrjeje ne baze te parashikimeve tte VKM nr 692 date 13.12.2001”Per masat e e
vecanta te sigurimit te shendetit ne pune ”i ndryshuar. Per te provuar kete kriter operatori
ekonomik duhet te paraqese diplome dhe license ushtrimi profesioni te leshuar nga Urdheri
i Mjekut te shoqeruar detyrimisht me kontrate pune mes mjekut dhe operatorit ekonomik
.” Iridiani shpk ka paraqitur nje kontrate pune me mjekun Sander Marku te lidhur me date
27.10.2016. Referuar Neni 1 te kontrates Puna qe do te kryhet i punesuari pranon te punoje
ne funksionin Mjek ndermarrje te shoqerise "IRIDIANI" sh.p.k. Lezhe. Ai kryen te gjitha
funksionet e parashikuar ne VKM 692 dt. 13.12.200 1 " Per masat e vecanta per sigurine
e shendetit nje pune" I ndryshuar si dhe legiislacionin mbi shendetin ne pune dhe aktet
ligjore qe rregullojne kete veprimtari Ndersa referuar nenit 5 te kesaj kontrate Koha iavore
e punes Koha javore normale e punes do te jete 40 ore (jo me teper se 40 ore qe eshte koha
maksimale javore e punes). Koha ditore e punes do te jete 8 ore (jo me shume se 8 ore ).
Puna ne turnin e dyte nga ora 19.00 - 22.00 do te paguhet me nje shtese page prej 20%
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ndaj turnit te pare ( por jo me pak se 20%), dhe ne turnin e trete nga ora 22.00-06.00 do
te paguhet me nje shtese page 50% ndaj turnit te pare por jo me pak se 50%). Numri
maksimal i oreve suplementare do te jete jo me shume se 50 ore ne jave, ose sipas
percaktimeve te bera ne kontraten kolektive te punes. Punedhenesi kompeson
punemarresin per kryerjen e oreve suplementare me nje pushim te pakten 25 % ose me nje
shtese page jo me pak se 25% shtese te pages orare per cdo ore pune suplementare Neni
90 dhe 9 1 I Kodit te Punes. Sipas te dhenave zyrtare qe disponon autoriteti kontraktor
Bashkia Lezhe rezulton se mjeku Sander Marku eshte i punesuar ne kohe te plote ne
Drejtorine Rajonale te Shendetesise Lezhe ne pozicionin e pergjegjesit te laboratorit
bakteorologjik. Në VKM nr. 742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.692, datë 13.12.2001 të këshillit të ministrave "për masat e veçanta të
sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" është përcaktuar: "Punëdhënësi siguron
funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet
që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike
ose fizike. - Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licencë profesionale nga Ministria e
Shëndetësisë, në përputhje me vendimin nr.500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave
"Për dhënien e licencave për ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të
lirë privat", i ndryshuar. -. Mjekët e ndërmarrjes merren në punë si nëpunës të ndërmarrjes
dhe varen drejtpërdrejt nga punëdhënësi. Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e
shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe kërkon zbatimin e tyre, sipas legjislacionit të
punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të ndërmarrjes përcaktohen në
bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Marrja
në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të cilave
klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme", nr.419,
datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e
punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga numri i të
punësuarve. -. Për subjektet që nuk përfshihen në pikën 12/1 të këtij vendimi, marrja në
punë e mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të
punësuarve është jo më pak se 15 punonjës. -. Mjeku i ndërmarrjes mban përgjegjësi sipas
ligjit për pasojat, që mund të vijnë nga moszbatimi i detyrave të përcaktuara sipas pikës
2/4 të këtij vendimi[ Referuar kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor për
disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë të një mjeku në stafin e tyre teknik, KVO
konstaton se plotësimi i kriterit është kërkuar të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së
kontratës së punës, diplomës dhe licenses së mjekut të kontraktuar. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit të dorëzuar nga Iridiani sh.p.k rezulton se është dorëzuar dokumentacioni
i kërkuar, por mjeku i kontraktuar nga Iridiani sh.p.k rezulton se është i punësuar me kohë
të plotë ne Drejtorine Rajonale te Shendetesise Lezhe ne pozicionin e pergjegjesist te
laboratorit Bakteorologjik , KVO konstaton se në Kontratën e Punës nr 27/10 prot date
27.10.2016 lidhur mes palëve parashikohet se “Koha e Punës do të jetë 8 orë në ditë dhe
koha javore e punës do të jetë jo me shume se 40 ore”. Pra si eshte e mundur qe te punoje
njekohesisht 8 ore pune ne dite ne shtet dhe 8 ore pune ne dite prane subjektit Iridiani shpk
Neni 90 i “Kodit të Punës” parashikon shprehimisht se: 1) Numri maksimal i orëve shtesë
përcaktohet në kontratën kolektive ose kontratën individuale të punës. 2) Nuk mund të
kërkohet kryerja e orëve shtesë javore kur punëmarrësi ka kryer 50 orë pune në javë. Në
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interpretim të bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kohëzgjatja ditore normale e
punës është jo më pak se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë është 50 orë punë në
javë. Një person punon në një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet numri maksimal
i orëve shtesë”. Në rastin konkret rezulton se palët me vullnetin e tyre të lirë kanë
parashikuar në kontratën e punës lidhur mes tyre se mjeku Sander Marku do të punësohet
me kohë të plotë në shoqërinë Iridiani shpk sh.p.k duke kryer kështu 40 orë punë në javë.
Në përputhje me dispozitën ligjore sa më sipër do të duhej që mjeku 10 orë shtesë ti kryejë
me kohë të pjesshme në Drejtorine Rajonale te Shendetesise Lezhe ndërkohë nga
dokumenti zyrtar qe Autoriteti yne kontraktor disponon rezulton se edhe në sektorin publik
(Drejtorine Rajonale te Shendetessise Lezhe )mjeku Sander Marku të jetë i punësuar me
kohë të plotë gje qe bie ndesh me legjislacionin në fuqi lidhur me dypunësimin
Se treti e gjithe oferta perfshire formularin e ofertes sipas shtojces nr 1, deklarata e
konfliktit te interesave, deklarata e gjendjes gjyqesore, deklarata mbi permbushjen e
specifikimeve teknike dhe te gjitha deklaratat e kerkuara ne kriteret e vecanta te
kualifikimit eshte nenshkruar nga Admir Kadeli si perfaqesues ligjor i subjektit Iridiani
shpk. Subjekti Iridiani shpk ka dorezuar ekstraktet tregtare dhe ekstraktet mbi historikun e
subjektit te leshuar nga Qendra Kombetare e Rregjistrimit me date 27.12.2016. Referuar
te dhenave te ekstraktit tregtar dhe historik administratori i shoqerise Iridiani eshte Admir
Kadeli me afat emerimi nga data 03.01.2012 deri me date 03.01.2017. Data e nenshkrimit
te formularit te ofertes dhe te gjitha deklaratave pjese perberese e ofertes eshte data
06.01.2017 date ne te cilen Admir Kadeli nuk eshte administrator i subjektit Iridiani sipas
te dhenave te marra nga ekstrakti i rregjistrit tregtar dhe historik i dorezuar ne tender.
Afati i emerimit eshte deri me date 03.01.2017. Admir Kadeli me date 06.01.2017 nuk ka
patur te drejte ligjore per te nenshkruar dokumente ne emer te shoqerise Iridiani shpk pasi
ne mbeshtetje te nenit 95 pika 1 e Ligjit nr 9901 date 14.04.2008 “Per Shoqerite tregtare
“Emërimi i administratorëve prodhon efekte vetem pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare
të Regjistrimit. Admir Kadelit i ka kaluar afati i emerimit si administratior i shoqerise
Iridiani sipas te dhenave te marra nga eksrakti tregtar i dorezuar si pjese perberese e
ofertes nga Iridiani shpk. Afati i emerimit 03.01.2012- 03.01.2017.
Se katerti per te plotesuar kriterin “kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një
deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të shërbimit, objekt i
kontrates për Zonën I - të bashkise Lezhës, i cili duhet të ketë një eksperiencë pune jo më
pak 3 vjet në fushën e ofrimit të shërbimit të grumbullimit, transportit, trajtimit te mbetjeve
ose te ngjashme shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme: i. Librezë pune (perkatese)
ii. CV perkatese iii. Kontrate pune midis tij dhe Operatorit ekonomik (e vlefshme). Në rast
te mosplotesimit ne kete kontrate te eksperiences 3 vjjecare te punes se kerkuar me siper,
Drejtuesi Teknik duhet te paraqese vertetim leshuar nga punedhenesi i meparshem per
eksperiencen e punes ne ofrimin e sherbimit te pastrimit ose te ngjashme.Profesioni i
Drejtuesit Teknik të jetë një nga profesionet që plotesojnë kushtet për marrjen e licenses
për Vleresim të Ndikimit Mjedisor Operatori ekonomik Iridiani shpk ka paraqitur
deklarate ku drejtuesi teknik do te jete Suada Ndreca Inxhiniere mjedisi . Referuar librezes
se punes se punionjeses Suada Ndreca rezulton te jete e punesuar prane subjektit Iridiani
me date 16 Shkurt 2016 ne pozicionin e inxhinieres se mjedisit . Pra ka nje experience pune
me pak se tre vjet prane ketij subjekti në fushën e ofrimit të shërbimit të grumbullimit,
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transportit, trajtimit te mbetjeve ose te ngjashme Te gjitha vertetimet dhe referencat e
leshuara nga punedhenesit e meparshem per drejtuesen teknike Suada Ndreca nuk kane
lidhje me eksperiencen ne fushen e emenaxhimit te mbetjeve. Te gjitha referencat e
meparshme provojne se ing Suada Ndreca ka marre pjese ne formulimin e raporteve per
projekte te ndryshme, per ndertime civile dhe industriale por qe nuk kane lidhje me objektin
e prokurimit Per sa me siper nuk provohet nga Iridiani shpk se plotesohet kriteri qe
drejtuesi teknik i sherbimit te kete nje eksperience pune 3 vjecare ne fushën e ofrimit të
shërbimit të grumbullimit, transportit, trajtimit te mbetjeve ose te ngjashme.
Se pesti per te plotesuar kapacitetet teknike që nevojiten për ekzekutimin e kontratës: 1.
Makinë teknollogjike transportues me ngjeshje (kompaktor) për mbetjet e pariciklueshme,
copë 1, (një) me mekanizëm ngarkim fundor ose anësor, të përshtatshëm për tipin e
kontenierëve që do të përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës jo më pak se 15 ton,
raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000; 2. Makinë
teknologjike transportues me ngjeshje (kompaktor) për mbetjet e pariciklueshme, copë 1,
(një) me mekanizëm ngarkim fundor ose anësor, të përshtatshëm për tipin e kontenierëve
që do të përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës jo më pak se 12 ton, raport
kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000; 3. Makinë teknollogjike
transportues pa ngjeshje, (e hapur nga lartë ose jo) vetshkarkuese, për mbetjet e
riciklueshme, copë 1 (një) me mekanizëm ngarkimi fundor ose anësor, të përshtatshëm për
tipin e kontenierëve që do të përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës 10 -12 ton, i vitit
të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000.(Në këtë rëast mund të përdoret makinë teknologjike
me ngjeshje por që sistemi i ngjeshjes nuk perdoret gjatë procesit të grumbullimit ose
raporti i ngjeshjes është më i vogël se sa më sipër); Operatori ekonomik Iridiani shpk
kaparaqitur kontrate qiraje me shoqerine Korsel shpk e cila deklaron qe kamionin me
targa AA 90500 e ka ne ne pronesine e saj dhe deklaron qe kete kamion te ja jape me qira
shoqerise Iridiani per ta paraqitur ne prokurimin me objekt ”Grumbullimi, transporti,
depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë -Shëngjin (zona I-re) date
06.01.2017 per nje afat deri ne perfundimin e kontrates ne rast se shpallet fitues. Sipas
dokumentacionit shoqerues te ketij mjeti me targa AA 90500 bashkengjitur kontrates se
qirase mjeti ka logon e Bashkise Tirane gje qe provon se shoqeria Korsel kete mjet e ka te
angazhuar ne sipermarrrjen e pastrimit te Bashkise Tiranes. Per sa me siper Iridiani shpk
nuk provon se disponon te gjitha mjetet teknologjke te nevojshme per ekzekutimin e
kontrates ne rast se shpallet fitues. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat
janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten
në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. - 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... Në
mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
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rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit ,komisioni vleresimit te ofertave
gjykon se oferta e paraqitur nga ju nuk ploteson te gjitha kerkesat e percaktuara ne
dokumentet e tenderit dhe si e tille oferta juaj.
II.3.1. Në datën 23.01.2017 operatori ekonomik “Iridiani” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor. Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë vijon:
[...] Autoriteti juaj kontraktor me datë 12.11.2016 (modifikuar) ka bërë publikimin e procedurës
së prokurimit, e hapur, me objekt: “Grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve
urbanenë zonën Lezhë – Shëngjin (zona I)”, me fond limit 37.439.081 lekë (tridhjetë e shtatë ,ilion,
katërqind e tridhjetëe nëntë e tetëdhjetë e një lekë) pa TVSH dhe me afat të fundit për pranimin e
ofertave data 06.01.2017, modifikuar.
Subjekti duke patur interes të drejtpërdrejtë për këtë objekt prokurimi ka paraqitur ofertën e tij në
vlerën 28.079.309.71 lekë pa TVSH.
Me datë 18.01.2017 në llogarinë e subjektit tonë, në faqen elektronike të APP-së, në rubrikën
mesazhe, jemi njohur me vendimin e KVO-së për këtë object prokurimi.
KVO ka refuzuar ofertën e paraqitur nga subjekti ynë në cilësinë e operatorit ekonomik me
arsyetimin se:
- Subjekti nuk ka shlyer taksat vendore për vitin 2016 pranë Bashkisë Kurbin, referuar
- faktit se në ekstrat është deklaruar një adresë sekondare në fshatin Gjorm, Bashkia Kurbin.
- Mjeku i punësuar nga subjekti ynë nuk plotëson këtë kriter pasi është i punësuar DRSH
Lezhë dhe nuk lejohet dy punësimi.
- Formulari i ofertës dhe deklaratat sipas shtojcave nuk kanë vlerë pasi administratorit të
subjektit i ka mbaruar mandate në këtë funksion duke mos patur të drejtë ligjore për të
nënshkruar në emër dhe për llogari të shoqërisë.
- Drejtuesi teknik i subjektit nuk ka eksperiencë 3 – vjecare në fushën e grumbullim,
transportim… të mbetjeve ose të ngjashme.
- Makina teknologjike me targa AA950OO është e angazhuar në sipërmarrje të tjera për
faktin se ka logon e Bashkisë Tiranë.
I nderuar Titullar i Autoritetit Kontraktor!
KVO lidhur me pretendimet mbi të cilat është mbështetur në refuzimin e ofertës sonë është në
interpretim të gabuar të ligjit, konkretisht:
1. AK në DT, Kapaciteti ekonomik dhe financiar: “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të
parashikuara nga pushteti vendor për vitet 2015 – 2016: Në rastet e bashkimit të operatorëve
ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të
cilin është regjistruar sipas QKR”.
Për përmbushjen e këtij kapaciteti, pjesë e ofertës, janë vërtetimet nr.1895 prot, datë 30.04.2015
dhe nr. 9806, datë 10.11.2016 që vërtetojnë shlyerjen e taksave vendore nga subjekti që unë
përfaqësoj, në selinë qëndrore të tij.
Lidhur me mosparaqitjen e një vërtetimi nga Bashkia Kurbin për shlyerjen e detyrimeve për vitin
2016 sjellim këto sqarime:
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a) AK në formulimin e kësaj kërkese ka qenë përgjithësuese duke ju lënë ofertueve të
nënkuptojnë shlyerjen e detyrimeve kundrejt pushtetit vendor ku ka selinë e tij.
b) Është e vërtetë nga ana e subjektit me 08.02.2016 është shtuar adresë sekondare në kuadër
të rritjes së gamës së shërbimit, por për shkaqe të varura nga të tretët subjekti nuk ka
ushtruar aktivitet tregtar në këtë adresë. Në referim të ligjit Nr. 9920 “Për procedurat
tatimore” neni 6/1 Detyrimi tatimor citon: “Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të
ardhura….”. Në këto rrethana faktike Bashkia Kurbin nuk ka përcjellë njoftim për taksat
vendore ndaj saj për vitin 2016. Këtë e vërtetojmë edhe me dokumentin Nr. Extra Prot,
datë 20.01.2017 lëshuar nga kjo njësi vendore që vërteton se nuk kemi detyrime ndaj
Bashkisë Kurbin.
Në referim edhe të mënyrës së si AK ka përpiluar këtë kërkesë mos ushtrimi i aktivitetit tregtar,
përbën devijime të cilat në thelb nuk cënojnë përmbushjen e këtij kriteri.
2. Sa i përket pretendimit për mosplotësimin e kriterit për mjekun e subjektit sqarojmë se: AK në
DT ka kërkuar “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një mjek ndërmarrjeje në bazë të
parashikimeve të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit të shëndetit në
punë” i ndryshuar. Për të provuar këtë kriter operatori ekonimik duhet të paraqesë diplome dhe
licence ushtrimi profesioni të lëshuar nga “Urdhri i Mjekut” të shoqëruar detyrimisht me kontratë
pune mes mjekut dhe operatorit ekonomik.”
Pjesë e ofertës për plotësimin e këtij kapaciteti gjendet në S.E.P
- Kontrata e punës me Nr. 27/10 Prot, datë 27.10.2016 me shtetasin Sandër Gjon Marku,
- Diploma Nr. 10016 që vërteton titullimin e tij si mjek i përgjithshëm,
- Liçensa Nr. 171, datë 06.06.2014 lëshuar nga Urdhri i Mjekut.
Arsyetimi i sjellë nga KVO shkon përtej kriterit/mënyrës së kërkuar për plotësim nga AK në DT
dhe del në konkluzionin se mjeku për shkak të kontratës pjesë e ofertës bie ndesh me legjislacionin
për dy punësimin.
VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 i ndryshuar në pikën 2/1 citon “Punëdhënësi siguron funksionimin
e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që ushtrojnë
veprimtari prodhuesee, private ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike ose fizike” dhe pika
2/2 “Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licensë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në
përputhje me vendimin Nr. 500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave “Për dhënien e
licensave për ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat”, i ndryshuar
rregullon kriteret për licensim.
Pretendimi i sjellë nga AK se nuk lejohet dy punësimi nuk është i parashikuar në asnjë nen apo
dispozitë të legjislacionit në fuqi, ky I fundit ndalon dy punësimin në institucione shtetërore dhe jo
private.
Raportet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë marrëdhënie kontraktuale dhe rregullohen
ndër të tjera edhe sipas pikës 2/3 të VKM-së: “Mjekët e ndërmarrjes merren në punë si nëpunës
të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga punëdhënësi.

Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe kërkon zbatimin
e tyre, sipas legjislacionit të punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të
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ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me
legjislacionin në fuqi”.
Janë institucione të tjera ligjzbatuese sa i përket verifikimit të zbatimit të legjislacionit të punës,
dhe jo AK.
3. Sa i përket mandatit të administrator të subjektit, ekstrati i datës 27.12.2016 është lëshuar nga
QKB përpara afatit të hapjes së ofertave, brenda afatit 3-mujor dhe nuk mund të pasqyronte të
dhëna, ngjarje, rrethana faktike të cilat de facto kanë ndodhur mbas datës së lëshimit (27.12.2016).
Ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare përcakton në nënin 81, Të drejtat dhe detyrimet
“Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet
e mëposhtme:
…c) emërimin e shkarkimin e administratorëve”.
Asambleja e Përgjithshme (ortakut i vetëm) e shoqërisë me vendimin e saj datë 02.01.2017 ka
vendosur ripërtëritjen e mandatit të Z. Admir Kadeli për një afat tjetër 5 vjecar.
Ligji Nr. 9723, datë 03.02.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”, neni 23 “Detyrimi për
regjistrim”, pika 3 citon “Për regjistrimet e tjera të detyrueshme, aplikimi bëhet brenda 30 ditëve
nga data e ngjarjes së rrethanës faktike dhe/ose e formimit të aktit të detyrueshëm për t’u
regjistruar”.
Në respektim të dispozitave të sipërcituara, deklarimi pranë QKR-së për ri-emërimin e
administratorit ka patur afat 30-ditor. Kështu brenda këtij afati është bërë edhe regjistrimi
përkatës. Nëse i referohemi pikës 10 të Ekstraktit lëshuar nga QKB do të gjeni edhe afatet e riemërimit të Z. Admir Kadeli si administrator 02.01.2017 – 03.01.2022.
4. Lidhur me pretendimin se Drejtuesi Teknik nuk përmbush eksperiencën 3-vjecare në fushën e
grumbullimit, transportit, trajtimit të mbetjeve…
AK në DT, “Kritere të veçanta”, pika 3 ka kërkuar: “Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me
anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të shërbimit, objekt i
kontrates për Zonën I - të bashkise Lezhës, i cili duhet të ketë një eksperiencë pune jo më pak se
3 vjet në fushën e ofrimit të shërbimit të grumbullimit, transportit, trajtimit te mbetjeve ose te
ngjashme shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:
i.
Librezë pune (perkatese)
ii. CV perkatese
iii. Kontrate pune midis tij dhe Operatorit ekonomik (e vlefshme). Në rast te
mosplotesimit ne kete kontrate te eksperiences 3 vjjecare te punes se kerkuar
me siper, Drejtuesi Teknik duhet te paraqese vertetim leshuar nga punedhenesi
i meparshem per eksperiencen e punes ne ofrimin e sherbimit te pastrimit ose
te ngjashme.Profesioni i Drejtuesit Teknik të jetë një nga profesionet që
plotesojnë kushtet për marrjen e licenses për Vleresim të Ndikimit Mjedisor.

Sqarojmë se për plotësimin e këtij kapaciteti, pjesë e ofertës janë;
- Diplomat e nivelit të parë, lëshuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës në Inxhinieri
Mjedisi.
- Diplomat e nivelit të dytë, lëshuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës në Inxhinieri
Mjedisi.
- Liçensa M.1188 lëshuar nga Mnistria e Zhvillimit Urban, në profiling Inxhinieri Mjedisi
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- CV
- Referenca shërbimi nga subjekte të ndryshe për eksperiencën e punës
- Librezë pune me nr. Regjistri 207, lëshuar nga “Junik” sh.p.k.
- Kontratë pune përpara noterit
Lidhur me eksperiencën e drejtuesit teknik, AK ka kërkuar eksperiencë jo më pak se 3 – vite në
këtë fushë ose ngjashme, kriter professional i cili plotësohet më së miri nga dokumentacioni i sipër
cituar.
Vjetërsia (Junik sh.p.k., në datat 10.12.2011 – 30.04.2012; “Ishulli” sh.p.k., 04.09.2012 –
31.10.2013; “Aluizni” Lezhë, 19.03.2014 – 15.02.2016; “Iridiani” sh.p.k., 16.02.2016 e në vijim),
e përllogaritur në afate kjo eksperiencë = 4 vite + 4 muaj = 17 ditë.
Profesioni i Drejtueses Teknike plotëson dhe kushtet për marrjen e liçensës për Vlerësimtë
Ndikimit Mjedisor. VKM Nr. 1124, datë 30.07.2008 “Për miratimin e rregullave të procedurave
dhe kritereve për pajisjen me çertifikatën e specialistit për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe
auditimin mjedisor”.
Pika 2 citon “Të drejtën për t’u pajisur me çertidikatë e kanë specialistët e diplomuar në fushën e
mjedisit ose të agromjedisit, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Universitetin Bujqësor të
Tiranës, në universitetet ose shkollat e larta jopublike, të akredituara për degët e sipërpërmendura
ose në institucionet e huaja të arsimit të lartë që ofrojnë këto programe studimi, pas njësimit të
doplomës së tyre, si dhe specialistët e diplomuar në shkencat inxhinierike, biologjike, kimike,
gjeologjike, hidrologjike, ekonomike dhe gjeografike. Çertifikata e specialistit për vlerësimin e
ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor jepet nga Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit
të Ujërave”.
Sic e provuam më lart edhe ky kriter ëstë përmbushur nga ana jonë dhe është në përputhje me
kriteret e kërkuara në DT.
5. Sa i përket pretendimit nga AK se mjeti teknologjik AA950OO është i angazhuar në sipërmarrje
të tjera për faktin se ka logon e Bashkisë Tiranë është në interpretim të gabuar të situatës faktike
dhe ligjore arsyetojmë:
AK në DT, pika 4/2 ka kërkuar: “Makinë teknologjike transportues me ngjeshje (kompaktor) për
mbetjet e pariciklueshme, copë 1, (një) me mekanizëm ngarkim fundor ose anësor, të përshtatshëm
për tipin e kontenierëve që do të përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës jo më pak se 12 ton,
raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000.”
AK gjithashtu në DT, ka kërkuar: Për Makineritë dhe Mjetet teknologjike të kërkuara më sipër,
duhet të paraqitet dokumentacioni si më poshtë:
 Mjetet në pronësi shoqerohen me akt pronesie origjinal ose kopje të noterizuar (kontrata
shitblerje ose kontrata dhurimi).
 Mjetet me qira shoqërohen me kontrate qiraje si dhe me aktin e pronësisë së qiradhënësit
(origjinal ose kopje e noterizuar). Kontrata e qerasë të përmbajë objektin dhe afatin e
marrjes me qera të mjeteve ( e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës
objekt i këtij prokurimi).
 Për mjetet që shënohen në regjistra publike duhet tëe paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin si leje qarkullimi, certifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (të
vlefshme).
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Për mjetet me qera, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e tij plus
certifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(të vlefshme) duhet të shoqërohet
me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhen e realizimit
të kontratës objekt i këtij prokurimi. Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e
çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.
 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim se mjetet e paraqitura janë në
përputhje me specifikimet teknike pjesë përbërëse e këtyre dokumenta tenderi.
 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e
mjeteve gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit.
 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku Autoriteti Kontraktor rezervon të
drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve, me apo pa
lajmërim paraprak, si dhe te beje deklarimin e adreses se sakte te vendodhjes se mjeteve
me qellim verifikimin e tyre.
Për plotësimin e këtij kapaciteti është paraqitur:
- Kontrata e qirasë nr. 47 rep, nr.37kol, datë 05.01.2017 për mjetin AA950OO
- Leje qarkullimi nr.TRDA6013516
- Çertifikatë pronësie VF622AXB000100970
- Çertifikatë e kontrollit teknik me afat vlefshmërie 19.08.2017
- Policë sigurimi me afat vlefshmërie 17.08.2017
- Si dhe pamje e automjetit
Mjetet janë shoqëruar me deklaratë për disponueshmërinëe tyre gjatë periudhës së kryerjes së
shërbimit. Ky kriter është plotësuar nga ana jonë në përputhje me DT. Pretendimi i KVO-së se
ekzistenca e një logo-je në pamjen (foto) e mjetit vërteton angazhimin në një kontratë tjetër është
shumë naïve pasi kjo logo (foto) nuk vërteton angazhimin në një kontratë tjetër. Ne kemi deklaruar
për disponueshmërinë gjatë ekzekutimit të mundshëm të kontratës, Dokumentacioni për verifikimin
e këtij kapaciteti pjesë e shtojcave.
Sic e vërtetuam me prova shkresore dhe referenca ligjore argumentuam dhe provuam se oferta e
paraqitur nga operatori ekonomik “Iridiani” respekton dispozitat ligjore në fuqi, dispozitat e
parashikuara në LPP dhe të gjitha kriteret, dëshmitë dhe specifikimet teknike të kërkuar në DT
nga autoriteti juaj
II. Sic jemi vënë në dijeni në këtë procedurë tenderuese kanë paraqitur ofertat e tyre edhe OE
“Pastrime Silvio” dhe “Alko – Impex General Constricion”. Nga hulumtimet tona në QKB, të
dhënat që disponojmë, të dy operatorët e tjerë nuk i plotësojnë disa prej kritereve thelbësore të
përcaktuara në DT.
Arsyetojmë: LPP (….Neni 1, Neni 2, Neni 46, Neni 53)
II.1 Oferta e operatorit ekonomik “Pastrime Silvio” nuk plotëson detyrimet e nenit 46 të LPP si
dhe nuk përmbush kapacitetet profesionale dhe teknike të kërkuara nga DT. Konkretisht:
Në DT autoriteti kontraktor citon: 2 Kriteret e vecanta të kualifikimit.
Kapaciteti ekonomik dhe financiar
Kapaciteti teknik:
Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:
a. Shërbime të së njëjtës natyrë me objektin e prokurimit me vlerë sa 40% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet të kryera gjatë tri viteve të fundit.
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Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do
ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me
situacionet për shërbimet e kryera.
OE ”Pastrime Silvio” gjatë të gjithë historikut të veprimtarisë së tij ka realizuar me këtë objekt
shërbimi vetëm një kontratë 1 – vjeçare me Bashkinë Peqin në vlerë më të vogël se 40% e fondit
limit.
KVO nuk ka verifikuar vlerën e kontratës dhe situacionet e kryera, përllogaritjet për të dëshmuar
plotësimin e këtij kapaciteti nga OE.
II.2 Autoriteti kontraktor ne DT ka kërkuar:
Një punësim mesatar i të paktën 40 (dyzet) personave, për periudhën Janar 2015- Dhjetor 2016
të vërtetuar me:
b. List pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi
për periudhën Janar 2015 – Shtator 2016 shoqëruar me formularët e deklarimit
të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
Ky operator në ofertën e tij nuk ka paraqitur bashkëlidhur listëpagesat për periudhën e kërkuar,
formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
II.3 Autoriteti kontraktor ne DT ka kërkuar:
-Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me license të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Liçencimit (QKL) për ushtrim e aktivitetit objekt i prokurimit, sic janë specifikuar më poshtë dhe
ne Termat e Referencës (shtojca 12) (e vlefshme).me kodin III.2.B.
-lejen mjedisore e tipit C kodi i III.1.A per aktivitetin “Pastrim ,grumbullim,transportim i mbetjeve
urbane “.
Shtojca 12 Termat e referencës
Objekti dhe qëllimi i shërbimit:
Qëllimi i këtij shërbimi është menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane në territorin e Zonës së Irë të shërbimit,në një standard dhe cilësi siç përcaktohet në këto Terma Reference dhe të
shpërndarë ose me mbulim sic tregohet në hartatpjesë integrale e këtij dokumenti.
Ky shërbim përfshin:
1. Grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve tëpërzjera (të pariciklueshme, të riciklueshme
të njoma dhe të tjera të pariciklueshme).
2. Depozitimin për trajtimin perfundimtar te mbetjeve (1) në landfill-in e Bushatit;
3. Grumbullimin e diferencuar dhe transportin e mbetjeve të riciklueshme të thata
4. (të ndara të paktën në 4 rryma përfshirë, letër/karton, plastikë, metale, (jo-ferroze) dhe
qelq dhe transportin e tyre per selektim ne Stacionin e Transferimit (ose në Qendrën e
Ndërmjetme);

Nga verifikimet në ëeb-in e QKB në lidhje me objektin e prokurimit ky operator disponon këto
liçensa/leje:
1) Liçensë LN-1389-04-2016, datë lëshimi 14.04.2016 Kodi III.2.A (1+2) me objekt “Shërbime
ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis (auditim mjedisor, vlerësimi i ndikimit në mjedis).
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2) Liçensë LN-9785-06-2015, Kodi III.2.B., datë 26.06.2015, me object “Transportim dhe
grumbullim i mbetjeve” me zonë vlefshmërie të saj, Bashkia Peqin, Qarku Elbasan.
3) Leje PN-2045-07-2011, KOdi III.1.A, datë lëshimi 25.07.2011, me object “Kryerje e shërbimit
për pastrimin e territorit të qytetit të Peqinit dhe largimin public të mbeturinave në vend
groposje”, me zonë vlefshmërie të saj Bashkia Peqin, Qarku Elbasan.
Eventualisht këto liçensa (apo disa prej tyre) duhet të jenë pjesë e ofertës së këtij operatori.
a.1. Lidhur me liçensën LN-1389-04-2016, Kodi III.2.A (1+2) nuk ka lidhje me objektin e
prokurimit. Kjo liçensë është e vlefshme për shërbime ekspertize në rastet e vlerësimit në mjedis
për ndërtime të ndryshme, vepra të ndryshme, palate, ura, hidrocentrale etj nga ekspertët e fushës.
b.1.Sa i përket LN-9785-06-2015, Kodi III.2.B., është e vlefshme vetëm në Bashkinë Peqin kjo
referuar edhe Akt-Miratimit miratuar nga Ministri i Mjedisit nr. 7195 prot, datë 25.06.2015, pika
2.2 e tij. Gjithashtu nuk plotëson shërbimin e kërkuar në DT pasi nuk është e vlefshme për marrjen
e mbetjeve në mënyrë të diferencuar dhe riciklimin e tyre, pra nuk përmbush specifikimet sipas
sipas shtojcës 12 të DT.
c.1. Sa i përket leje PN-2045-07-2011, KOdi III.1.A, ajo nuk është e vlefshme sepse në referim të
ligjit nr. 10448 datë 140.7.2011 “Për lejet mjedisore” I ndryshuar humbet fuqinë e saj ligjore me
datë 09.07.2016, krahas saj edhe në rast se do ishte rinovuar në këtë formë ajo ka kufizime për sa
i përket VKM-së, sepse përfshin vetëm Bashkinë Peqin.
II.4. Në DT, Kapacitetet teknike, AK ka kërkuar disponueshmërinë e mjeteve në pronësi ose me
qira për ekzekutimin e kontratës me tabelën përkatëse dhe dokumentacionin shoqërues.
Nga verifikimet tona në ekstraktin e gjendur në QKB për adresat sekondare dhe Drejtoritë
Rajonale Rrugore nuk rezulton të disponojë mjetet që përmbushin specifikimet teknike. OE
disponon kapacitet në përputhje me kriteret teknike vetëm një mjet tip IVECO i regjistruar si
adresë dytësore me targa AA443OH Tiranë, me kapacitet mbajtës rreth 7 ton.
II.5. Autoriteti kontraktor në DT, ka kërkuar:
Pika 5/c. Operatori ekonomik në ofertën e tij, duhet që të paraqese njëdeklarate nëpërmjet së cilës
merr përsipër të garantojë që nëse shpallet fitues depozitimi i mbetjeve të pariciklueshme do të
bëhet në landfill. Deklarata duhët të shoqërohet me një kontratë ose marrëveshje me landfillim
për depozitimin e mbetjeve të pariciklueshme.
Shtojca 9 Specifikime teknike
4.Vendi i depozitimeve teknike
Mbetjet urbane të pariciklueshme (ato që mblidhen nga sistemi i kontenierëve dhe tepricat që do
te rezultojne nga procesi i selektimit të mbetjeve të riciklueshme) do të depozitohen për trajtimin
përfundimtar në landfill-in e Bushatait.
Kosto e depozitimit është fikse dhe do të përfshihet në ofertën financiare të Ofertuesit mbi bazen e
cimin njësi aktual të depozitimit në landfill-in e Bushatit dhe sasisë së mbetejve të pariciklueshme
të vleresuara nga Autoriteti Kontraktues.
Nëse cmimi i depozitimit do të ndryshojë, atëhere ky ndryshim do të reflektohet në koston e këtij
shërbimi në baze vjetore.
Ky operator nuk ka kontratë apo marrëveshje me Landfillin Bushta për depozitimin e mbetjeve të
pariciklueshme, duke mos përmbushur këtë kriter.
II.6. Në DT autoriteti kontraktor ka kërkuar të përcaktohet drejtuesi teknik që do të ndjekë
zbatimin e kontratës.
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OE, nga hulumtimi i ekstraktit tij në QKB, nuk rezulton të ketë deklaruar drejtuesin teknik, pra
nuk vërteton se ka kapacitetet profesionale për realizimin e kontratës.
Në zbatim të VKM-sënr538, datë 26.05.2000 “Për lejet dhe liçensat I ndryshuar……” që një
subject të pajiset me liçensa që mbulojnë objektin e prokurimit duhet të ketë domosdoshmërisht
drejtuesin teknik që mbulon këtë veprimtari.
II.7. Nga informacionet e marra në rrugë konfidenciale brenda KVO-së, operatori ekonomik
“Pastrime Silvio” konkuron për këtë procedurë me bashkim operatorësh.
Oferta e paraqitur prej tyre është në kundërshtim të plotë me nenin 74 të Rregullave të Prokurimit,
sepse pjestari tjetër i bashkimit nuk plotëson kapacitetet teknike dhe profesionale. Është në
detyrimin tuaj ligjor, në referim të neneve 1 dhe 2 te LPP të siguroni trasparencë në këtë procedurë
prokurimi.
Sic provuam më lart në referim të neneve 46, 53 të LPP, KVO duhej të kishte refuzuar ofertën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Pastrime Silvio”.
III. Oferta e operatorit ekonomik “Alko – Impex General Construction” nuk plotëson detyrimet e
nenit 46 të LPP, si nuk përmbush kapacitetet profesionale dhe teknike të kërkuara nga DT,
konkretisht:
III.1. Ky operator pjesë rë ofertës ka paraqitur deklarime të rreme dhe konkretisht shtojca 8 pika
3 sepse është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë lidhur me aktivitetin profesional. Në
interpretim të nenit 510 e vijues të Kodit Civil, KVO duhej të kishte konstatuar këtë fakt nga
verifikimet në ekstratin e subjektit.
III.2. Auroriteti kontraktor në DT, kriteret ekonomike pika 1/ç ka kërkuar:
ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Ky operator nuk plotëson këtë kriter sepse nuk ka shlyer detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike.
III.3. Auroriteti kontraktor në DT, ka kërkuar:
2.Një punësim mesatar i të paktën 40 (dyzet) personave, për periudhën Janar 2015- Dhjetor 2016
të vërtetuar me:
a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj; për periudhën Janar 2015 – Shtator 2016
b. List pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për
periudhën Janar 2015 – Shtator 2016 shoqëruar me formularët e deklarimit të
pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
Ky operator nuk ka plotësuar këtë kriter pasi nuk ka vërtetuar një punësim mesatar me të paktën
40 persona dhe nuk ka shoqëruar listpagesat me formularin e deklarimit të pagesave për sigurimet
shoqërore e shëndetësore.

III.4. Autoriteti kontraktor në DT ka kërkuar:
Kriteret e veçanta të kualifikimit
- Kapaciteti ekonomik dhe financiar;
- Kapaciteti teknik;
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2.Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:
c. Shërbime të së njëjtës natyrë me objektin e prokurimit me vlerë sa 40% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet të kryera gjatë tri viteve të fundit.
Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do
ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me
situacionet për shërbimet e kryera.
Kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik ”Alko – Impex General Construction” nuk kanë
lidhje me objektin e prokurimit, për rrjedhojë ky subjekt nuk përmbush këtë kriter në vlerën 40%
të fondit limit.
III.5. Autoriteti kontraktor në DT ka kërkuar:
-Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me license të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Liçencimit (QKL) për ushtrim e aktivitetit objekt i prokurimit, sic janë specifikuar më poshtë dhe
ne Termat e Referencës (shtojca 12) (e vlefshme). me kodin III.2.B.
-lejen mjedisore e tipit C kodi i III.1.A për aktivitetin “Pastrim, grumbullim, transportim i mbetjeve
urbane”.
Nga verifikimet në Ëeb-in e QKB në lidhje me objektin e prokurimit ky operator disponon këto
liçensa/leje:
1. Leje PN-0982-10-2015, datë lëshimi 02.10.2015 Kodi III.1.A me objekt “Leje e tipit C:
Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme”, me adresë të kryerjes së shërbimit vetëm
në Tiranë, ish Parku i Automjeteve Kombinat.
2. Leje PN-4200-11-2016, Kodi III.1.A., datë 21.11.2016, me objekt “Leje e tipit C: Patrim
Kimik”, me vend të kryerjes së shërbimit vetëm në Tiranë, me adresë Rruga “Reshit
Petrela”, Kompleksi Usluga, Kati *, pranë Stacionit të Trenit.
3. Liçensë LN-1163-03-2016, Kodi III.2.B, datë lëshimi 10.03.2016, me objekt “Transportim
i mbetjeve jo të rrezikshme”, me adresë të kryerjes së shërbimit vetëm në Tiranë, Ish parku
i automjeteve Kombinat, rruga e Fabrikës së Qelqit.
Eventualisht edhe nga ana e këtij operatori njëra nga lejet/liçensat është pjesë e ofertës.
1.1.Sa i përket Leje PN-0982-10-2015, datë lëshimi 02.10.2015 Kodi III.1.A nuk përmbush
objektin e prokurimit dhe VNM-ja nuk përputhet me vendin e ushtrimit të aktivitetit, pasi është
e vlefshme vetëm në Tiranë, ish Parku i Automjeteve Kombinat.
1.2. Sa i përket Leje PN-4200-11-2016, Kodi III.1.A., datë 21.11.2016 nuk përmbush objektin e
prokurimit dhe VNM-ja nuk përputhet me vendin e ushtrimit të aktivitetit, pasi është e vlefshme
vetëm Rruga “Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Kati *, pranë Stacionit të Trenit.
1.3.Sa i përket liçensës LN-1163-03-2016, Kodi III.2.B, datë lëshimi 10.03.2016 nuk përmbush
objektin e prokurimit dhe VNM-ja nuk përputhet me vendin e ushtrimit të aktivitetit, pasi është
e vlefshme vetëm në Tiranë, Ish parku i automjeteve Kombinat, rruga e Fabrikës së Qelqit.
III.6. OE “ALKO – IMPEX General Construction” nuk ka shoqëruar ofertën e tij me
kontratë/marrëveshje me Landfillin Bushta për depozitimin e mbetjeve të pariciklueshme sic është
kërkuar nga AK në DT duke mospërmbushur këtë kriter.
III.7. OE “ALKO – IMPEX General Construction” nuk ka përmbushur kriterin teknik sa i përket
të dhënave teknike të mjeteve. Ato nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të DT. Këto mjete
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nuk plotësojnë kapacitetin mbajtës, karakteristikat teknike dhe vitin e prodhimit të kërkuar në DT,
nuk janë regjistruar në regjistrat publik.
III.8. Në DT autoriteti kontraktor ka kërkuar të përcaktohet drejtuesi teknik që do të ndjekë
zbatimin e kontratës.
OE nga hulumtimi i ekstratit të tij në QKB, nuk rezulton të ketë deklaruar Drejtuesin Teknik, pra
nuk vërteton se ka kapacitetet profesionale për realizimin e kontratës.
Në zbatim të VKM-së nr.538, datë 26.05.2000 “Për lejet dhe liçensat i ndryshuar ....”, që një
subjekt të pajiset me liçensa që mbulojnë objektin e prokurimit duhet të ketë domosdoshmërisht
drejtuesin teknik që mbulon këtë veprimtari.
Sic provuam më lart në referim të neneve 46 dhe 53 të LPP, KVO duhej të kishte refuzuar ofertën
e paraqitur nga operatori ekonomik “ALKO – IMPEX General Construction”.
Sa më sipër kërkojmë:
- Pezullimin e procedurës
- Pranimin e kërkesës së operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k. Lezhë
- Kualifikimin e ofertës së datës 06.01.2017
- Kthim përgjigje brenda afateve ligjore
- Refuzimin e ofertave të paraqitura nga operatori ekonomik “Pastrime Silvio” dhe “Alko –
Impex General Construcion”.
II.3.2. Në datën 27.01.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 648/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ofertën.
II.3.3. Në datën 01.02.2017 operatori ekonomik “Iridiani” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij, si
edhe ngre pretendime në lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Pastrime Silvio” sh.p.k.
dhe “Alko Impex General Construction” d.sh.h.
II.4. Në datën 18.01.2017 operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h. është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi.
II.4.1. Në datën 23.01.2017 operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik
“Pastrime Silvio” sh.p.k. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Duke gjykuar se kualifikimi i shoqërisë “Pastrime Silvio” është kryer në kundërshtim me ligjin
dhe dokumentat e standarte të procedurës së prokurimit (në vijim DST) kërkojmë s’kualifikimin e
saj sa më poshtë vijon:
- Ka mospërputhje të preventivit të ofertës të ngarkuar në SPE nga ky ofertues me atë të
kërkuar në DST.
- Deklarata e konfliktit të interest nuk është në përputhje me atë të hartuar në DST si për
shoqërinë “Pastrime Silvio” dhe shoqërinë tjetër.
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Vërtetim i lëshur nga OSHE nuk përmban shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike për periudhën e duhur kohore të maturuar.
- Nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore në të gjitha vendet ku këto
shoqëri ushtrojnë aktivitet.
- Shoqëria “Pastrime Silvio” sh.p.k. nuk ka paraqitur kontratë të së njëjtës natyrë me
objektin e prokurimit pasi rezulton se kontrata e saj është vetëm për pastrimin e ambienteve
të brendshme dhe nuk ka zëra punimesh të ngjashme me ato të preventivit si:
o Grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të riciklueshme të thata dhe transportin e
tyre për selektim në Stacionin e Transferimit dhe transporti i mbetjeve të
pariciklueshme që rezultojnë nga procesi selektimit në landfill.
o Mirëmbajtja dhe pastrami i PGM dhe zonës përreth kontenierëve
o Larja dhe dezinfektimi i kontenierëve
Gjithashtu referuar marrëveshjes së bashkëpunimit kjo shoqëri nuk përmbush kriteret teknike dhe
financiare në raport më përqindjen e marrë në këtë bashkim.
Gjithashtu në marrëveshjen e bashkëpunimit nuk janë ndarë zërat e veçanta që do të kryhen nga
secili pjesmarrës në këtë marrëveshje. Referuar përqindjes së ndarjes së tyre shoqëria “Pastrime
Silvio” sh.p.k. nuk përmbush kërkesat e AK në raport me përqindjen e marrë në këtë marrëveshje.
Ndërsa për sa i përket kontratës së dorëzuar nga shoqëria “Pastrime Silvio” sh.p.k. për pastrimin
e qytetit të Peqinit sqarojmë se në këtë marrëveshje nuk saktësohet së cilët zëra dhe sasinë e tyre,
ka kryer shoqëria “Pastrime Silvio” sh.p.k. dhe sa anëtari tjetër I bashkimit të këtyre shoqërive,
referuar buletinit të prokurimeve elektronike nga ku rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për
përmbushjen me sukses të kësaj kontrate dhe sasinë e cilësinë e punimeve të kryera nga shoqëria
“Pastrime Silvio” sh.p.k.
Shoqëria “Pastrime Silvio” sh.p.k. nuk përmbush kriterin e kërkuar në kapacitetin teknik për punët
e ngjashme, pasi asnjë prej kontratave të paraqitura prej saj nuk mund të quhen si punime të së
njëjtës natyrë dhe si rrjedhojë ato nuk mund të provojnë eksperiencën e kësaj shoqërie.
Bazuar në ligjin 9643 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 44, Neni 74.
Sa më sipër kontrata e bashkimit nuk ka të përcaktuar qartë pjesën e shërbimit/punës që do të
kryejë secila prej shoqërive dhe nuk ka të përshkruar elementët konkretë, kërkesë kjo specifike e
kërkuar në ligjin e sipërcituar.
Gjithashtu oferta ekonomike është nënshkruar vetëm nga shoqëria “Pastrime Silvio” sh.p.k.
Nuk disponon mjek ndërmarrjeje në bazë të parashikimeve të VKM nr. 692, datë 13.12.2001 “Për
masat e veçanta të sigurimit të shëndetit në punë”, i ndryshuar. Sa më sipër është detyrim i çdo
ofertuesi i cili ka një numër të punësuarish më shumë se 15 të ketë të punësuar mjek ndërmarrje.
Gjithashtu referuar listëpagesave të shoqërisë ky mjek nuk figuron në të pasi në dijeninë tonë është
dypunësuar dhe nuk është provuar nga ofertuesi kryerja e punës me kohë të plotë e mjekut. Pra
mosprezenca e mjekut në listëpagesën e shoqërive provon që ose marrëdhënia e punës është fiktive
dhe nuk ka krijuar marrëdhënie juridike në kuptimin e të drejtave dhe detyrimeve, ose ky subject
nuk e ka deklaruar këtë punonjës në organet tatimore, shkelje e ligjeve në fuqi përsa i përket
përmbushjes së detyrimeve fiskale.
Nuk përmbush kriteret e kërkuara në DST përsa i përket makinerive si më poshtë:
Makinë teknollogjike transportues me ngjeshje (kompaktor) për mbetjet e pariciklueshme, copë 1,
(një) me mekanizëm ngarkim fundor ose anësor, të përshtatshëm për tipin e kontenierëve që do të
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përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës jo më pak se 15 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i
vitit të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000;
Mjeti i deklaruar për plotësimin e këtij kushti nuk ka kapacitet mbajtës 15 ton, referuar lejes së tij
të qarkullimit.
Makinë teknologjike transportues me ngjeshje (kompaktor) për mbetjet e pariciklueshme, copë 1,
(një) me mekanizëm ngarkim fundor ose anësor, të përshtatshëm për tipin e kontenierëve që do të
përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës jo më pak se 12 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i
vitit të prodhimit jo më të vjetër se viti 2000;
Mjeti i deklaruar për plotësimin e këtij kushti nuk ka kapacitet mbajtës 12 ton referuar lejes së tij
të qarkullimit.
Makinë teknollogjike transportues pa ngjeshje, (e hapur nga lartë ose jo) vetshkarkuese, për
mbetjet e riciklueshme, copë 1 (një) me mekanizëm ngarkimi fundor ose anësor, të përshtatshëm
për tipin e kontenierëve që do të përdoren në këtë Zonë, me kapacitet mbajtës 10 -12 ton, i vitit të
prodhimit jo më të vjetër se viti 2000.(Në këtë rëast mund të përdoret makinë teknologjike me
ngjeshje por që sistemi i ngjeshjes nuk perdoret gjatë procesit të grumbullimit ose raporti i
ngjeshjes është më i vogël se sa më sipër);
Mjeti i deklaruar për plotësimin ë këtij kushti nuk ka kapacitet mbajtës, referuar kërkimit të AK,
referuar lejes së tij të qarkullimit si dhe jo në përputhje me kërkimin e AK.
Kamion vetshkarkues me kapacitet deri 6-8 ton, të hapur nga sipër, me hapje të spondit anësor
ose nga pas, dhe vinc te instaluar mbas kabinës, (me kapacitet ngritës deri 2.0 ton), me gjatësi të
karrocerisë minimalisht 7.6 m dhe gjerësi mbi 2.5 m në mënyrë që të akomodojë deri në 20
kontenierë kur kërkohet transporti i tyre me qëllim larjen ose shërbime te tjera, i vitit të prodhimit
jo më të vjetër se viti 2000.
Mjeti i deklaruar për plotësimin e këtij kushti nuk ka kapacitet mbajtës referuar kërkimit të AK,
referuar lejes së tij të qarkullimit si dhe jo në përputhje me kërkimin e AK. Gjithashtu nuk ka
paraqitur marrëveshjen për vend depozitimin e mbetjeve.
II.4.2. Nëpërmjet shkresës me nr. 710/1 prot., datë 27.01.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ofertën.
II.4.3. Në datën 03.02.2017, operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” d.sh.h. ka
paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit
ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 648/3 prot., datë 08.02.2017, protokolluar me tonën në datën
10.02.2017, dhe shkresës nr. 1213/1 prot., datë 09.02.2017, protokolluar me tonën në datën
13.02.2017, me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II.6. Në datën 07.03.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 38 prot., operatori ekonomik “Alko Impex
General Construction” d.sh.h. ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik një kërkesë me
anë të së cilës kërkon pushimin e procedimit administrativ në lidhje me ankesën e depozituar nr.
165 prot., datë 03.02.2017, ku kundërshton kualifikimin e operatorit ekonomik “Pastrimo Silvio”
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sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-53082-10-11-2016, me
objekt “Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë –
Shëngjin (Zona I)”, me fond limit 37.439.081 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.01.2017, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit për
taksat vendore nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes,
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 3, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri:
“Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitet 2015 dhe
vitin 2016; Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKR”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k. të ngarkuar në
sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se ky operator ka paraqitur Ekstraktin e Regjistrit
Tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”, si edhe Ekstraktin Historik,
sipas të dhënave të të cilave në pikën 7 Zyra Qendrore e shoqërisë në Shqipëri deklarohet adresa
Lezhë, ndërsa në pikën 14 Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit deklarohen adresat: Lezhë; Lezhë
Shëngjin; Lezhë Laç fshati Gjorm – Kurbin; Lezhë Zejmen.
III.1.3. Gjithashtu, nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se
është paraqitur dokumenti Vërtetim me nr. 1895 prot., datë 30.04.2015, nga Bashkia Lezhë, sipas
së cilës vërtetohet se subjekti “Iridiani & Kadeli” sh.p.k. ka shlyer detyrimet tatimore ndaj
Bashkisë Lezhë për vitin 2015.
III.1.4. Nga shqyrtimi dhe verifikimi i ekstraktit historik rezulton se, në datën 08.02.2016 është
shtuar adresa Lezhë; Laç; Fshati Gjorm – Kurbin, Rruga kryesore[...] dhe kjo adresë vazhdon të
jetë e hapur, pra operatori ekonomik ankimues, ka ende këtë adresë aktiviteti.
Konstatohet se, dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi, ka mangësi pasi, nuk është paraqitur
vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Bashkia Kurbin, në të cilën ka ushtruar aktivitet që
nga data 08.02.2016 referuar ekstraktit të regjistrit tregëtar, si edhe vazhdon e ushtron aktivitetin
pranë kësaj bashkie.
III.1.5. Referuar ndarjes së re territoriale të miratuar me ligjin nr. 115/2014, datë 31.07.2014 “Për
ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”,
Qarku Lezhë, përfshin në vetvete Bashkitë Lezhë, Mirditë, Kurbin.
KPP, referuar edhe mënyrës së shkruar në ekstraktin historik të ankimuesit ku është përcaktuar me
pikë presje zona ku ushtron aktivitet ku konkretisht është në Lezhë; Laç; Fshati Gjorm – Kurbin,
19

Rruga kryesore, duke e parë në interpretim më të thellë, sqaron se, është përcaktuar me detaje
edhe zona konkrete, duke filluar nga njësia më e madhe drejt më të voglës, duke u përcaktuar në
fund Kurbini, që si zonë mbulohet nga Bashkia Kurbin, fakt ky i pranuar edhe nga vetë operatori
ekonomik ankimues në ankesën e paraqitur. Referuar përcaktimit në ekstraktin e shoqërisë, adresat
ku ushtrohet aktiviteti fillojnë nga zona më e madhe si njësi administrative, duke ardhur në kufizim
në zonën më të vogël, pra, nga qarku, bashkia, komunë etj, dmth më konkretisht Lezhë njësia më
e madhe; dhe duke ardhur në zvogëlim drejt njësive më të vogla që në rastin konkret është Bashkia
Kurbin, pra duke u detajuar adresa e saktë ku ushtron aktivitetin një operator ekonomik.
Duke qenë se, në ekstraktin e paraqitur nga ana e operatorit ekonomik ankimues konstatohet se,
prej tij ushtrohet aktivitet në Kurbin që nga data 08.02.2016, vërtetimi për pagesën e taksave lokale
rrjedhimisht lëshohet nga Bashkia Kurbin si nëndarje administrative që përfshihet në Qarkun
Lezhë.
III.1.6. Nga sa më sipër, pavarësisht pretendimit të ankimuesit se nuk ka detyrime në Bashkinë
Kurbin duke e vërtetuar këtë me dokumentin Nr. Extra Prot, datë 20.01.2017 lëshuar nga kjo njësi
vendore, dokument ky i paraqitur jo në sistemin e prokurimeve elektronike, si edhe pas hapjes së
ofertave, konstatohet më së miri se ky operator ekonomik nuk ka paraqitur në sistemin e
prokurimeve elektronike vërtetim nga Bashkia Kurbin ku ushtron aktivitet në lidhje me pagesën e
taksave lokale.
III.1.7. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, operatori ekonomik ankimues duhej
të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes
së ofertave. Nuk duhet të ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë
ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme,
siç mund të jetë paraqitja e ndonjë dokumenti tjetër pas mbarimit të afatit për hapjen e ofertave.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion. Sa më sipër, operatori ekonomik ankimues me dokumentacionin e paraqitur nuk
ka arritur të vërtetojë përmbushjen e kapacitetit ekonomik e financiar të kërkuar nga autoriteti
kontraktor në DT.
III.1.8. 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”.
III.1.9. 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
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.1.10. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
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Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, operatori ekonomik “Iridiani” sh.p.k. nuk ka paraqitur
dokumentacion në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k., nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Iridiani” se arsyeja e skualifikimit
për mjekun nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes,
Kapaciteti teknik, pika 3, është përcaktuar kriteri: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar
një mjek ndërmarrjeje në bazë të parashikimeve të VKM nr 692, datë 13.12.2001 ”Për masat e e
veçanta të sigurimit të shëndetit në punë ”i ndryshuar. Për të provuar këtë kriter operatori
ekonomik duhet të paraqesë diplomë dhe licensë ushtrimi profesioni të lëshuar nga Urdhëri i
Mjekut të shoqëruar detyrimisht me kontratë pune mes mjekut dhe operatorit ekonomik.
- Operatori ekonomik duhet të disponojë një mjek (të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme,
diplomë , Cv)
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik ankimues
“Iridiani” sh.p.k. në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
- Kontratë Pune Nr.27/10 Prot., datë 27.10.2016 lidhur ndërmjet shoqërisë “Iridiani” sh.p.k.
në cilësinë e punëdhënësit dhe S.M. në cilësinë e punëmarrësit me detyrë “Mjek”.
- Diplomë e punonjësit S.M. në degën Mjekësi e Përgjithshme
- Licencë Nr.171, datë 06.06.2014 “Për ushtrimin individual të profesionit për mjekë”
lëshuar nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë Këshilli Rajonal Lezhë.
- Kartë identiteti.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, 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. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin
e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin
e objektit të kontratës;”
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 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...”.
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III.2.4. Në VKM nr. 742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.692, datë
13.12.2001 të Këshillit të Ministrave "Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së
shëndetit në punë" është përcaktuar:
"2/1. Punëdhënësi siguron funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes,
në të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, vendase ose të
huaja, juridike ose fizike.
2/2. Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në
përputhje me vendimin nr.500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave "Për dhënien e licencave
për ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat", i ndryshuar.
2/3. Mjekët e ndërmarrjes merren në punë si nëpunës të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga
punëdhënësi. Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe
kërkon zbatimin e tyre, sipas legjislacionit të punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe
mjekut të ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me
legjislacionin në fuqi. […]
"12/1. Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet, veprimtaria e të cilave
klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e rrezikshme", nr.419, datë
4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve të
vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve.
12/2. Për subjektet që nuk përfshihen në pikën 12/1 të këtij vendimi, marrja në punë e mjekut të
ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak se
15 punonjës.
12/3. Mjeku i ndërmarrjes mban përgjegjësi sipas ligjit për pasojat, që mund të vijnë nga
moszbatimi i detyrave të përcaktuara sipas pikës 2/4 të këtij vendimi[…]”.
III.2.5. Referuar kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor për disponimin nga ana e
operatorëve ekonomikë të një mjeku në stafin e tyre teknik, Komisioni konstaton se, plotësimi i
kriterit është kërkuar të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së kontratës së punës, diplomës, licencës
për ushtrim profesioni lëshuar nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, CV së mjekut të kontraktuar.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues “Iridiani” sh.p.k
rezulton se është dorëzuar dokumentacioni në lidhje me mjekun, por që i cili edhe ky nuk është
paraqitur i plotë sipas kërkesave të autoritetit kontraktor pasi mungon CV e mjekut.
III.2.6. Autoriteti kontraktor ka argumentuar si arsye skualifikimi se: “[…] Referuar Neni 1 të
kontratës Puna që do të kryhet i punësuari pranon të punojë në funksionin Mjek ndërmarrje të
shoqërisë "IRIDIANI" sh.p.k. Lezhë. Ai kryen të gjitha funksionet e parashikuar në VKM 692 dt.
13.12.200 1 "Për masat e veçanta për sigurinë e shëndetit një punë" i ndryshuar, si dhe
legiislacionin mbi shëndetin në punë dhe aktet ligjore që rregullojnë këtë veprimtari Ndërsa
referuar nenit 5 të kësaj kontrate Koha javore e punës Koha javore normale e punës do të jetë 40
orë (jo më tepër se 40 orë që është koha maksimale javore e punës). Koha ditore e punës do të jetë
8 orë (jo më shumë se 8 orë). Puna në turnin e dytë nga ora 19.00 - 22.00 do të paguhet me një
shtesë page prej 20% ndaj turnit të parë (por jo më pak se 20%), dhe në turnin e tretë nga ora
22.00-06.00 do të paguhet me një shtesë page 50% ndaj turnit të parë por jo më pak se 50%).
Numri maksimal i orëve suplementare do të jetë jo më shumë se 50 orë në javë, ose sipas
përcaktimeve të bëra në kontratën kolektive të punës. Punëdhënësi kompeson punëmarrësin për
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kryerjen e orëve suplementare me një pushim të paktën 25 % ose me një shtesë page jo më pak se
25% shtesë të pagës orare për çdo orë punë suplementare Neni 90 dhe 91 i Kodit të Punës. Sipas
të dhënave zyrtare që disponon autoriteti kontraktor Bashkia Lezhë rezulton se mjeku S.M. është i
punësuar në kohë të plotë në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë Lezhë në pozicionin e
përgjegjësit të laboratorit bakteorologjik. Në VKM nr. 742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në vendimin nr.692, datë 13.12.2001 të Këshillit të Ministrave "Për masat e veçanta të
sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" është përcaktuar: "Punëdhënësi siguron
funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që
ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike ose fizike. Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në përputhje
me vendimin nr.500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave "Për dhënien e licencave për
ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat", i ndryshuar. -. Mjekët e
ndërmarrjes merren në punë si nëpunës të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga punëdhënësi.
Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe kërkon zbatimin
e tyre, sipas legjislacionit të punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të
ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet,
veprimtaria e të cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e
rrezikshme", nr.419, datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 9.5.2002 "Për
përcaktimin e punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të Ministrave, pavarësisht nga
numri i të punësuarve. -. Për subjektet që nuk përfshihen në pikën 12/1 të këtij vendimi, marrja në
punë e mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të punësuarve
është jo më pak se 15 punonjës. -. Mjeku i ndërmarrjes mban përgjegjësi sipas ligjit për pasojat,
që mund të vijnë nga moszbatimi i detyrave të përcaktuara sipas pikës 2/4 të këtij vendimi[
Referuar kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor për disponimin nga ana e operatorëve
ekonomikë të një mjeku në stafin e tyre teknik, KVO konstaton se plotësimi i kriterit është kërkuar
të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së kontratës së punës, diplomës dhe licenses së mjekut të
kontraktuar. […]mjeku i kontraktuar nga Iridiani sh.p.k rezulton se është i punësuar me kohë të
plotë në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë Lezhë në pozicionin e përgjegjësit të laboratorit
Bakteorologjik, KVO konstaton se në Kontratën e Punës nr 27/10 prot datë 27.10.2016 lidhur mes
palëve parashikohet se “Koha e Punës do të jetë 8 orë në ditë dhe koha javore e punës do të jetë
jo më shumë se 40 orë”.
Pra si është e mundur që të punojë njëkohëshit 8 or pune në ditë në shtet dhe 8 orë punë në ditë
pranë subjektit Iridiani shpk Neni 90 i “Kodit të Punës” parashikon shprehimisht se: 1) Numri
maksimal i orëve shtesë përcaktohet në kontratën kolektive ose kontratën individuale të punës. 2)
Nuk mund të kërkohet kryerja e orëve shtesë javore kur punëmarrësi ka kryer 50 orë pune në javë.
Në interpretim të bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kohëzgjatja ditore normale e
punës është jo më pak se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë është 50 orë punë në javë. Një
person punon në një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet numri maksimal i orëve shtesë”.
Në rastin konkret rezulton se palët me vullnetin e tyre të lirë kanë parashikuar në kontratën e
punës lidhur mes tyre se mjeku S.M. do të punësohet me kohë të plotë në shoqërinë Iridiani shpk
sh.p.k duke kryer kështu 40 orë punë në javë. Në përputhje me dispozitën ligjore sa më sipër do të
duhej që mjeku 10 orë shtesë ti kryejë me kohë të pjesshme në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë
Lezhe ndërkohë nga dokumenti zyrtar që Autoriteti ynë kontraktor disponon rezulton se edhe në
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sektorin publik (Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë Lezhë) mjeku S.M. të jetë i punësuar me kohë
të plotë gjë që bie ndesh me legjislacionin në fuqi lidhur me dypunësimin”.
III.2.7. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: […] Pjesë e ofertës për plotësimin e këtij
kapaciteti gjendet në S.E.P.
- Kontrata e punës me Nr. 27/10 Prot, datë 27.10.2016 me shtetasin Sandër Gjon Marku,
- Diploma Nr. 10016 që vërteton titullimin e tij si mjek i përgjithshëm,
- Liçensa Nr. 171, datë 06.06.2014 lëshuar nga Urdhri i Mjekut.
Arsyetimi i sjellë nga KVO shkon përtej kriterit/mënyrës së kërkuar për plotësim nga AK në DT
dhe del në konkluzionin se mjeku për shkak të kontratës pjesë e ofertës bie ndesh me legjislacionin
për dy punësimin.
VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 i ndryshuar në pikën 2/1 citon “Punëdhënësi siguron funksionimin
e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që ushtrojnë
veprimtari prodhuesee, private ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike ose fizike” dhe pika
2/2 “Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licensë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në
përputhje me vendimin Nr. 500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave “Për dhënien e
licensave për ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat”, i ndryshuar
rregullon kriteret për licensim.
Pretendimi i sjellë nga AK se nuk lejohet dy punësimi nuk është i parashikuar në asnjë nen apo
dispozitë të legjislacionit në fuqi, ky I fundit ndalon dy punësimin në institucione shtetërore dhe jo
private.
Raportet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë marrëdhënie kontraktuale dhe rregullohen
ndër të tjera edhe sipas pikës 2/3 të VKM-së: “Mjekët e ndërmarrjes merren në punë si nëpunës
të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga punëdhënësi. Punëdhënësi e njeh mjekun me detyrat e
shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe kërkon zbatimin e tyre, sipas legjislacionit të punës.
Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës
së punës që lidhin palët, në përputhje me legjislacionin në fuqi”.
Janë institucione të tjera ligjzbatuese sa i përket verifikimit të zbatimit të legjislacionit të punës,
dhe jo AK”.
III.2.8. Komisioni i Prokurimit Publik nisur nga pretendimi i autoritetit kontraktor se mjeku e
kontraktuar nga shoqëria “Iridiani” sh.p.k. është e punësuar pranë Drejtorisë Rajonale të
Shëndetësisë Lezhë, konstaton se në kontratën e punës lidhur në datën 27.10.2016 midis palëve
parashikohet se: “[…] Neni 1- I punësuari do të punojë në funksionin mjek ndërmarrje të shoqërisë
“Iridiani” sh.p.k. Lezhë. Ai kryer të gjitha funksionet e parashikuara në VKM 692 datë 13.12.2001
“Për masat e veçanta për sigurinë e shëndetit në punë”, […]. Neni 5- Koha iavore e punës
Koha javore normale e punës do të jetë 40 orë (jo më tepër se 40 orë që është koha maksimale
javore e punës).
Koha ditore e punës do të jetë 8 orë (jo më shumë se 8 orë). Puna në turnin e dytë nga ora 19.00
- 22.00 do të paguhet me një shtesë page prej 20% ndaj turnit të parë (por jo më pak se 20%), dhe
në turnin e tretë nga ora 22.00-06.00 do të paguhet me një shtesë Page 50% ndaj turnit të parë
por jo më pak se 50%).
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Numri maksimal i orëve suplementare do të jetë jo më shumë se 50 orë në javë, ose sipas
përcaktimeve të bëra në kontratën kolektive të punës. Punëdhënësi kompeson punëmarrësin për
kryerjen e orëve suplementare me një pushim të paktën 25 % ose me nje shtese page jo me pak se
25% shtesë të pagës orare për çdo orë pune suplementare neni 90 dhe 91 i Kodit të Punës[…].
III.2.9. Sa më sipër, konstatohet se mjeku i punësuar pranë shoqërisë “Iridiani” sh.p.k. është
emëruar për të punuar me kohë të plotë pranë kësaj shoqërie, ndërkohë që autoriteti kontraktor ka
verifikuar dhe evidentuar se i njëjti mjek punon edhe në një organ shtetërore. Fakti që mjeku i
punësuar pranë subjektit ankimues, është i punësuar, edhe me një punë tjetër në organ shtetëror,
nuk kundërshtohet nga ky i fundit, por pretendohet se, dy punësimi nuk është i parashikuar në
asnjë nen apo dispozitë të legjislacionit në fuqi, ky i fundit ndalon dy punësimin në institucione
shtetërore dhe jo private. Raportet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë marrëdhënie
kontraktuale dhe rregullohen ndër të tjera edhe sipas pikës 2/3 të VKM-së: “Mjekët e ndërmarrjes
merren në punë si nëpunës të ndërmarrjes dhe varen drejtpërdrejt nga punëdhënësi. Punëdhënësi
e njeh mjekun me detyrat e shërbimit shëndetësor të ndërmarrjes dhe kërkon zbatimin e tyre, sipas
legjislacionit të punës. Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të ndërmarrjes
përcaktohen në bazë të kontratës së punës që lidhin palët, në përputhje me legjislacionin në fuqi”.
Komisioni gjykon se, është vetë operatori ekonomik ankimues që konfirmon faktin e dypunësimit
të mjekut në këtë subjekt si dhe në Drejtorinë Shëndetësore Rajonale Lezhë, duke mos
argumentuar në asnjë moment kohën e kryer të punës në organin shtetërore si edhe duke mos
paraqitur asnjë dokumentacion shtesë, për të vërtetuar se mjeku i kontraktuar nuk ka shkelur
dispozitat ligjore mbi dypunësimin.
III.2.10. Neni 90 i “Kodit të Punës”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se: 1) Numri maksimal
i orëve shtesë përcaktohet në kontratën kolektive ose kontratën individuale të punës. 2) Nuk mund
të kërkohet kryerja e orëve shtesë javore kur punëmarrësi ka kryer 50 orë pune në javë. Në
interpretim të bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kohëzgjatja ditore normale e punës
është jo më pak se 8 orë dhe numri maksimal i orëve shtesë është 50 orë punë në javë. Një person
punon në një subjekt të dytë për aq orë sa nuk tejkalohet numri maksimal i orëve shtesë. Në rastin
konkret, rezulton se, palët me vullnetin e tyre të lirë kanë parashikuar në kontratën e punës lidhur
mes tyre, se mjeku do të punësohet me kohë të plotë në shoqërinë “Iridiani” sh.p.k. duke kryer
kështu 40 orë punë në javë. Në përputhje me dispozitën ligjore sa më sipër do të duhej që mjeku
10 orë shtesë t’i kryejë me kohë të pjesshme në organin shtetëror publik, ndërkohë që nga autoriteti
kontraktor informohet se ky mjek është i punësuar me kohë të plotë në Drejtorinë Rajonale të
Shëndetësisë Lezhë në pozicionin e përgjegjësit të laboratorit bakteorologjik, pra me kohë të plotë,
fakt ky i pakundërshtuar nga ana e operatorit ekonomik ankimues dhe që nuk vërtetohet e kundërta
prej tij, çka bie ndesh me legjislacionin në fuqi lidhur me dypunësimin. Nga ana tjetër, KPP gjykon
se përveçse në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, edhe fizikisht është e pamundur që mjeku i
shoqërisë të kryejë me kohë të plotë të dyja detyrat, si pranë shoqërisë ashtu edhe pranë organit
shtetëror.
Akoma më tej, nisur nga kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në lidhje me listëpagesat e
punonjësve ku rrjedhimisht përfshihet edhe mjeku, nga verifikimi i tyre, konstatohet se mjeku S.M.
nuk është as në këto listëpagesa për periudhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit.
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Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të
nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke
kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat
e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar
disa prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë
duke mbetur i skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k. për skualifikimin e shoqërive
“Pastrime Silvio” sh.p.k. dhe “Alko Impex General Construction” d.sh.h., Komisioni i Prokurimit
Publik, sqaron se:
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar
si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
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drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “Iridiani” sh.p.k. në lidhje me operatorët e tjerë
ekonomikë nuk merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.4. Në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” d.sh.h., referuar kërkesës së paraqitur prej tij për të hequr dorë nga ankimi i bërë në
lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-53082-10-11-2016, me
objekt “Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë –
Shëngjin (Zona I)”, me fond limit 37.439.081 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.01.2017, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1 Duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik i drejtohet ligjit nr.44/2015
“Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, i cili në nenin 94 “Tërheqja e
kërkesës apo braktisja e procedurës”, pika 1, parashikon se : “Si rregull, në procedurën
administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim
përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë.”
III.4.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën
e tij të kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si pasojë
mos shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues sjell si rrjedhojë përfundimin e procedimit
administrativ pa një vendim përfundimtar për çështjen.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Iridiani” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-53082-10-11-2016, me objekt
“Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë –
Shëngjin (Zona I)”, me fond limit 37.439.081 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
06.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë.
2. Të pushojë procedimin administrativ në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “Alko
Impex General Construcion” d.sh.h. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”,
me nr. REF-53082-10-11-2016, me objekt “Grumbullimi, transproti, depozitimi dhe
trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Lezhë –Shëngjin (Zona I)”, me fond limit 37.439.081
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë.
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3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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