VENDIM
K.P.P. 603/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Sark” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-69749-05-18-2018, me objekt:
“Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan”, me fond limit 1 499
715 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 04.06.2018, nga autoriteti
kontraktor, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat-Kucovë.”

Ankimues:

“Sark” sh.p.k
L. “8 Shkurti”, Bulevardi Skenderbej, Fier

Autoriteti Kontraktor:

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat-Kucovë
Lagjia nr.1, Objekti Nr.7,Rruga Antipatrea, Berat

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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
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.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 21.05.2018 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr. Ref-69749-05-18-2018, me objekt:
“Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan”, me fond limit 1 499 715 lekë pa tvsh, zhvilluar nё
datёn 04.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat-Kucovë.
II.2. Në datën 08.06.2018 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë:
1.
2.
3.
4.

“Sark” sh.p.k
“Totila” sh.p.k
“Zdravo” sh.p.k
“2Z Konstruksion” sh.p.k

1.186.892 lekë, skualifikuar
1.198.825 lekë, skualifikuar
1.449.842 lekë, kualifikuar
1.453.560 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
me argumentin:
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“Nuk plotesohet numri prej 25 punonjesish me kohe te plote pune ne list pagesa per muajin JanarDhjetor 2017.”
II.3. Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik “Sark” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit. Konkretisht
pretendohet:
“[...]
Duke iu referuar pretendimit tuaj se firma “Sark” sh.p.k nuk plotëson nr. me 25 punonjës me kohë
të plotë, pretendim ky i pabazuar dhe i pajustifikuar, ku firma “Sark” sh.p.k, të vërtetuar në
Administratën Tatimore ka një numër punonjësish dyfish sa kërkhet në dokumentat e tenderit,
Kompania “Sark” sh.p.k plotëson cdo kriter për të qënë fituese e këtij prokurimi. Kompania ka
garantuar se punimet do të kryhen sipas specifikimeve teknike të kërkuara në objekt. Koha e plotë e
e punëtorëve është detyrim i firmës “Sark” sh.p.k. Punëtorët që janë në listpagesa janë me kohë të
plotë për aq ditë sa kanë punuar. Nuk përbën kusht për skualifikim pretendimi se nuk janë me kohë
të plotë kompania deri në muajin prill 2018, ka 48 punëtorë të deklaruar në tatime, të verifikuara
në sistem. Sqarojmë se këto dokumenta ligjore kanë dalë prej organeve tatimore ku ju kërkoni nr e
punonjësve, pra janë të sakta.
Drejtoria juridike e Sark sh.p.k vlerëson se KVO ka bërë lapsus në vlerësim sepse nëse ju e keni bërë
me dashje, jeni duke diskriminuar kompanitë pjesëmarrëse, aq më tepër Sark sh.p.k që fitues i këtij
prokurimi publik. Kërkojmë nga KVO e sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat Kucovë, rivlerësimin edhe
njëherë të ofertës sonë më të ulët, pasi KVO ka bërë një lapsus përsa i përket arsyes së skualifikimit.
Arsyeja e skualifikimit nuk është arsye thelbësore për të cënuar procesin dhe aq më tepër arsye për
skualifikim, pasi punonjësit punojnë për aq ditë sa kompania është angazhuar në punët publike. Të
gjendur në këto kushte firma Sark sh.p.k garanton gadishmërinë e plotë për të zbatuar punimet për
aq kohë sa është kontrata. Bashkëpunimin midis firmës Sark sh.p.k dhe institucionit tuaj si autoritet
kontraktor është jo i panjohur për kompaninë si dhe për institucionin tuaj. Bashkëpunimi jonë i
mëparshëm tregon kapacitetet e firmës si dhe standardin e saj në kryerjen e punimeve, duke
plotësuar cdo kërkesë dhe dokumentacion, i cili nevojitet për të treguar ecurinë e punimeve në kohë
si dhe duke përmbushur cdo specifikim, e vërtetueshëm me dokumentacion akt kolaudimi si dhe
certifikatë të marrjes në dorëzim, formular vlerësimi. Pra kemi kontratat e mëparshme me autoritetin
tuaj. Firma Sark sh.p.k ka ofertën më të ulët se operatorët e tjerë ekonomikë, duke i kursyer buxhetit
të institucionit tuaj të ardhura me vlerë 312.823 lekë sipas llogaritjeve nga fondi limit, të cilat mund
të shpenzohen për punime të tjera në të mirë të komunitetit [...].”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 741 prot., datë 14.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit si vijon:
“[...]Komisioni për Shqyrtimin e Ankesës së operatorit ekonomik u njoh me dokumentat e ngarkuara
nga operatori ekonomik “Sark” sh.p.k si dhe operatorët e tjerë ekonomikë që kanë marrë pjesë në
procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion rrjeti i ujësjellësit Bogdan”. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit rezulton se “Sark” sh.p.k tek kriteret teknike nuk ka plotësuar kriterin nr.4 të
dokumentave të tenderit në të cilin kërkohet: “një punësim mesatar për peiudhën janar-dhjetor 2017
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për të paktën 25 punonjës me kohë të plotë, duke përfshirë stafin e përhershëm”, vërtetuar kjo me
një vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore për kontributet e sigurimeve shoqërore e
shëndetësore ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj. Shoqëria “Sark” sh.p.k bazuar
në vërtetimin e DRT Fier, ka raportuar për periudhën janar-dhjetor 2017 numër mesatar
punonjësish mbi 25 të cilët nuk kanë punuar me kohë të plotë:
-

Janar 2017 nga 72 punonjës, janë me ditë të plotë pune 9 punonjës dhe të siguruar 9
punonjës me ditë të plotë, 63 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë
pune.

-

Shkurt 2017 nga 68 punonjës, janë me ditë të plotë pune 8 punonjës, të siguruar me ditë të
plota 8 punonjës, 60 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Mars 2017 nga 67 punonjës janë me ditë tët plotë pune 8 punonjës dh etë siguruar 8 me kohë
të plotë pune, 59 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Prill 2017 nga 66 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës dhe të siguruar 8
punonjës, 1 punonjës ka 10 ditë pune dhe siguruar 10 ditë, 57 punonjës kanë punuar 1 ditë
pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Maj 2017 nga 70 punonjës, janë me ditë të plota pune 10 punonjës dhe të siguruar 10
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 59 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Qershor 2017 nga 75 punonjës, janë me ditë të plota pune 9 punonjës dhe të siguruar 9
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 65 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Korrik 2017 nga 74 punonjës, janë me ditë të plota pune 9 punonjës dhe të siguruar 9
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 64 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Gusht 2017 nga 74 punonjës, janë me ditë të plota pune 9 punonjës dhe të siguruar 9
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 1 punonjës figuron në
listpagesat e gushtit me 0 ditë pune dhe 0 sigurim, 63 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe
janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Shtator 2017 nga 49 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës dhe të siguruar 8
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 1 punonjës figuron me 0 ditë
pune dhe 0 sigurim 37 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Tetor 2017 nga 48 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës dhe të siguruar 8
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 39 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.

-

Nëntor 2017 nga 48 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës dhe të siguruar 8
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 39 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.
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-

Dhjetor 2017 nga 49 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës dhe të siguruar 8
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 1 punonjës ka 11 ditë pune
dhe siguruar po për 11 ditë pune, 39 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar
për 1 ditë pune.

Në interpretim të nenit 46 të LPP-së ju nuk jeni në kushtet e plotësimit të kritereve teknike të kërkuara
nga autoriteti kontraktor [...]”.
II.5. Në datën 20.06.2018 operatori ekonomik “Sark” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 02.07.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1147/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 778/1 prot., datë 27.06.2018, me objekt: “Dërgim informacioni”,
bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen skualifikimit të operatorit ekonomik “Sark” sh.p.k se: “[...] nuk plotëson
kërkesën për një punësim mesatar për periudhën janar-dhjetor 2017 për të paktën 25 punonjës me
kohë të plotë, duke përfshirë stafin e përhershëm [...]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 11 « Kriteret e vecanta të kualifikimit », «Kapaciteti teknik», pika 4, nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri kualifikues si më poshtë:
“Një punësim mesatar per periudhen Janar –Dhjetor viti 2017 per te pakten 25 punonjes me
kohe te plote pune duke përfshirë stafin e përhershëm.
Kjo pike te dokumentohet me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore per kontributet e
sigurimeve shoqerore e shendetesore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj:
Janar –Dhjetor viti 2017.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të shoqërisë “Sark” sh.p.k, konstatohet se për
përmbushjen e kriterit si më sipër cituar, kjo shoqëri ka paraqitur dokumentacionin si vijon:
1. Vërtetim lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Fier datë 23.03.2018 për kontributet
e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për tatimpaguesit – E-SIG 02/a, për personin
juridik/fizik “Sark” sh.p.k. për periudhën prill 2015-mars 2018.
2. Listpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimit mbi të
ardhurat nga punësimi për periudhën tatimore janar 2017-prill 2018, për shoqërinë
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“Sark” sh.p.k.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet 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 kontratë.”
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.1.4. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës. Në 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. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se është
detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor plotësimin e kapaciteteve të kërkuara në dokumentat e tenderit,
pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të
papranueshme. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme
për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor, do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
e tenderit në respekt të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar. Operatorët
ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë, kapacitetet
e konsideruara të nevojshme nga autoriteti kontraktor, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik,
i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është
autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
III.1.5. Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoritetit
kontraktor, në dokumentat e procedurës së prokurimit me Nr. Ref-69749-05-18-2018, me objekt:
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“Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan”, me fond limit 1 499 715 lekë pa tvsh, është
përcaktuar se kushti i vendosur për një punësim mesatar per periudhen Janar –Dhjetor viti 2017
per te pakten 25 punonjes me kohe te plote pune duke përfshirë stafin e përhershëm, te
dokumentohet me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore per kontributet e sigurimeve
shoqerore e shendetesore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj: Janar –Dhjetor
viti 2017, kërkesë e cila përbën detyrim ligjor për tu plotësuar nga ofertuesit e kualifikuar.
Në rastin konkret rezulton se operatori ekonomik “Sark” sh.p.k, në përmbushje të kërkesës së
sipërcituar të autoritetit konteraktor, ka paraqitur vërtetim lëshuar nga Administata Tatimore Fier,
sipas të cilës rezulton se kjo shoqëri ka numër mesatar punonjësish të siguruar afërsisht 62
punonjës në muaj, për periudhën janar-dhjetor 2017, por sipas listpagesave të punonjësve të kësaj
periudhe rezulton se të siguruar me kohë të plotë janë mesatarisht 8.5 punonjës në muaj, duke
mospërmbushur kërkesën e autoritetit kotraktor për një punësim mesatar per periudhen Janar –
Dhjetor viti 2017 per te pakten 25 punonjes me kohe te plote pune duke përfshirë stafin e
përhershëm.
Konkretisht rezulton se në muajin janar 2017 shoqëria ankimuese ka 72 punonjës të siguruar nga
të cilët janë me ditë të plotë pune 9 punonjës ndërsa 63 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe dhe
janë siguruar për 1 ditë pune. Për muajin shkurt 2017 nga 68 punonjës të siguruar, janë me ditë të
plotë pune 8 punonjës, ndërsa 60 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë
pune. Në muajin Mars 2017 nga 67 punonjës janë me ditë të plotë pune 8 punonjës ndërsa 59
punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin prill 2017 nga 66
punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës, 1 punonjës ka 10 ditë pune dhe 57 punonjës kanë
punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin maj 2017 nga 70 punonjës, janë me
ditë të plota pune 10 punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune ndërsa 59 punonjës kanë punuar 1 ditë
pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin qershor 2017 nga 75 punonjës, janë me ditë të
plota pune 9 punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe, 65 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe
janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin korrik 2017 nga 74 punonjës, janë me ditë të plota pune 9
punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune dhe 64 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për
1 ditë pune. Në muajin gusht 2017 nga 52 punonjës, janë me ditë të plota pune 9 punonjës, 1
punonjës ka 5 ditë pune dhe siguruar 5 ditë pune, 1 punonjës figuron në listpagesat e gushtit me 0
ditë pune , 41 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin shtator
2017 nga 49 punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune, 1 punonjës
figuron me 0 ditë pune dhe 39 punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.
Në muajin tetor 2017 nga 48 punonjës, janë me ditë të plota pune 8, 1 punonjës ka 5 ditë pune, 39
punonjës kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin nëntor 2017 nga 48
punonjës, janë me ditë të plota pune 8 punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë, 39 punonjës kanë punuar 1
ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune. Në muajin dhjetor 2017 nga 49 punonjës, janë me ditë
të plota pune 8 punonjës, 1 punonjës ka 5 ditë pune, 1 punonjës ka 11 ditë pune dhe 39 punonjës
kanë punuar 1 ditë pune dhe janë siguruar për 1 ditë pune.
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III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, në rast se ankimuesi do të kishte pretendime në
lidhje me këtë kërkëse, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në
lidhje me pretendimet e tij parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP, ku parashikohet se: “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 të kontratës 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”.
Gjithashtu, në rast se operatori ekonomik ankimues, do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin
e kërkesave për kualifikim, ai mund të paraqiste kërkesë për sqarime pranë autoritetit kontraktor
deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave të parashikuar nga neni 42 i LPP-së, ku parashikohet
se:“[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga
çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori
ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të
gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i interesuar është
operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.
Sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik “Sark” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor
dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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 mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sark” sh.p.k për procedurën
e prokurimit me Nr. Ref-69749-05-18-2018, me objekt: “Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit
Bogdan”, me fond limit 1 499 715 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 04.06.2018, nga
autoriteti kontraktor, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Berat-Kucovë
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2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1147 Protokolli,
Datë 20.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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