
 
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

  

  

      V E N D I M 

K.P.P 260/2020 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

Jonaid Myzyri  Kryetar 

Enkeleda Bega Nënkryetar 

Vilma Zhupaj  Anëtar 

Lindita Skeja  Anëtar 

Merita Zeqaj  Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 17.07.2020 shqyrtoi ankesën me:  

 

Objekt: Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave për skualifikimin e ofertës së bashkimit të 

operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a, & 

“Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” 

doo, degë e shoqërisë së huaj, në procedurën e prokurimit 

“Procedurë e Hapur”, me nr. REF- 19520-04-24-2019, 

me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, 

me fond limit 2.332.573.946 lekë (pa TVSH), zhvilluar 

në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti 

Rrugor Shqiptar. 

 

Ankimues:  Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR 

Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së 

huaj Rruga “Dora D’Istria”, Hyrja nr. 6, Tiranë  

 

Autoriteti Kontraktor:   Autoriteti Rrugor Shqiptar  

  Rruga “Sami Frashëri”, nr. 33, Tiranë  

 

Subjekt i interesuar:   Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & 

“Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E 

Engineering” Përfaqësuar nga shoqëria “Sulova Ndërtim 

Prodhim” sh.p.k.  

 

  Pranë Hotel “Skampa”, Kati I, Elbasan 

 

Baza Ligjore:  Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 

i ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të 
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Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i 

Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 

12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”. 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim 

të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi 

diskutoi çështjen në tërësi,  

Vëren: 

 

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. Bashkimi i operatorëve 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 25.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen 

zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. 

REF19520-04-24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond limit 

2.332.573.946 lekë (pa TVSH).  

 

II.2. Në datën 17.06.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt 

ankimi. Referuar informaconit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, në këtë procedurë 

prokurimi, kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat 

ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:  

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV 

“GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj  

1.789.598.000 lekë,   skualifikuar 
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2. “Pe – Vla - Ku” sh.p.k.    1.889.384.779lekë,   skualifikuar  

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fusha” sh.p.k. & “Aydiner Inssat Anonim Sikerti” & 

“Gjeokonsult & Co” sh.p.k.    1.959.595.959 lekë,   skualifikuar  

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gener 2” sh.p.k. & “Seedc Consulting” & “Infra 

Konsult”      2.077.280.578,13 lekë,  skualifikuar  

5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alb Building” sh.p.k. & “Be-Is” sh.p.k. & “F&S” & 

“C.E.C. Group” & “Nord – Comat”   2.295.400.000 lekë,   skualifikuar  

6.  Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” 

& “A&E Engineering”    2.299.327.253,75 lek kualifikuar  

 

II.3. Në datën 20.06.2019 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për 

klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me arsyet si më 

poshtë vijon: “2 Bashkimi i operatoreve GJOKA sha & Cobial shpk & GR Albania shpk & Geo 

Portal dege e shoqerise se huaj , rezulton se nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote 

dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve per kualifikim dhe kerkesave te AK 

sic eshte kerkuar ne DT 2.3 Oferta e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomik duhet te 

skualifikohet bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, 

pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku thuhet “Përjashtim bën autoriteti kontraktor, Drejtoria 

e Përgjithshme e Rrugëve, e cila ndalohet të kualifikojë si fitues, për punë publike, të 

prokuruara sipas ligjit të prokurimit publik, të ndryshuar, kontraktorë, që janë fitues dhe/apo 

kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim sipas një 

kontrate të lidhur apo në proces për t’u lidhur, sipas ligjit për prokurimin publik, i cili nuk i ka 

përfunduar punimet në 70% për qind të fondit të prokuruar në autoritetin kontraktor, Drejtoria 

e Përgjithshme e Rrugëve. Agjencia e Prokurimit Publik dhe autoriteti kontraktor, Drejtoria e 

Përgjithshme e Rrugëve, përshtasin dokumentet standarde të tenderit dhe dokumentet e 

tenderit, me këtë rregullore dhe garancitë e caktuara me detyrimin, që subjekti të skualifikohet 

nga pjesëmarrja ose kontrata të shpallet absolutisht e pavlefshme, me detyrimin për njoftim për 

nisje të procedurës për heqje licence”. Operatoret Gjoka Konstruksion sha & Cobial shpk , 

pjese e ketij bashkimi me 98.5 % ( Gjoka 73.5 % dhe 25 & Cobial ) te puneve te marra perisper, 

rezultojne te jene po se bashku si kontraktore me ARRSH-ne, per kontraten me objekt Ndertim 

Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, si bashkim i 4 perkohshem i operatoreve ekonomik Cobial shpk 

& Gjoka konstruksion sha, per te cilen nuk jane perfunduar 70 % e punimeve te kontraktuara. 

Kete fakt e kane pranuar edhe vete operatori duke e deklaruar ne shtojca 11 si pune ne process 

pikerisht kontraten e siperpermendur. Mosperfundimi I 70 % punimeve eshte shkak skualifikimi 

jo vetem I parashikuar ne VKM 42/2008 por edhe praktike e vendimarrjes se ARRSHse edhe 

ne procedura tjera te mepareshme prokurimi. Skualifikimi per kete arsye ne kete procedure 

prokurimi eshte nje fakt i njohur per operatoret sepse AK , ne pergjigje te nje kerkese per sqarim 

ka botuar ne ëëë.app.gov. al pergjigjen se mosperfundimi i 70 % te fondit te prokuruar ne 

kontrata aktuale me ARRSH do te ishte arsye per skualifikim per cdo operator qe do te 

rezultonte me kete problematike. 2.4 Kapacitetet teknike, profesionale e njerezore te deklaruara 

nga BO Gjoka & Cobial shpk , rezultojne te deklaruara dhe te angazhuara edhe ne kontraten 

qe ky operator ka ne proces zbatimi, cka vjen ne kundershtim dhe deshmon mosplotesim te pikes 

2.3.7/a te kritereve te vecanta per kualifikim 2.5 Operatori duhet te skuailfikohet ne zbatim te 

percaktimeve te nenit 45 te LPP sepse nje nga pjesetaret e ketij bashkimi operatoresh , 

konkretisht operatori Gjoka sha , ka te papaguara detyrime te kontributeve te sigurimeve 

shoqerore qe sipas ligjot punedhenesi paguan per punemarersit e tij . Gjoka sha ka paraqitur 

vertetimin T 01083283 dt 20.05.2019 te leshuar nga Drejtoria tatimore ku deshohet se ka te 
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papaguara detyrime te contribute te sigurimeve shoqerore. Po keshtu edhe nje nga pjesetarte 

e tjere te ketij bashkimi , Gjeo portal dege e shoqerise se huaj ka detyrime te papaguara. 

Geoportal dege e shoqerise se huaj ka paraqitur vertetimin nr T 01154361 dt 13.06.2019 te 

leshuar nga drejtoria tatimore ku konfirmohet se ka te papaguara detyrime te contribute ve te 

sigurimeve shoqerore Per sa me siper , mbeshtetur ; Ne neni 74 pika 3 të VKM nr.914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet 

se ; Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara 

në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, 

financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 

përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje.”. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” ku 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.” 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”.. Per sa me siper, Oferta e BO GJOKA 

sha & Cobial shpk & GR Albania shpk & Geo Portal dege e shoqerise se huaj , skualifikohet.” 

 

II.4. Në datën 26.06.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e ofertës së tij. 

 

II.5. Operatori ekonomik ankimues sqaron se, në datën 01.07.2019, vërtetuar me 

dokumentacionin postar bashkëngjitur ankesës, u njoh me shkresën nr. 6253/1 prot., datë 

28.06.2019, të autoritetit kontraktor, i cili i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues 

duke mos e pranuar ankesën. 

 

II.6. Në datën 19.07.2019, nëpërmjet shkresës me nr. 6911/1 prot., datë 16.07.2019, me objekt: 

“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq – 

Delvinë Loti 7”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit 

kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik ankimues. 

 

II.8. Në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankesës nr.1230 protokolli datë 9.7.2019, 

Komisioni i Prokurimit Publik në mbledhjen e datës 1.08.2019, me anë të Vendimit KPP 

510/2019 vendosi:  

 

1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. 

degë e shoqërisë së huaj, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. 

REF19520-04-24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond 

limit 2.332.573.946 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti 

kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.  

2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR 

Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj. dhe të korrigjojë shkeljet e 

konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.  
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3.  Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për 

zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.  

4.  Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga 

bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV 

“GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj.  

5.  Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 

II.9. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, si edhe nga 

verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se në datën 28.08.2019 

autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësim të procedurës në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, 

në zbatim të Vendimit KPP 510/2019, dhe duke njoftuar operatorët ekonomikë mbi rezultatet 

e këtij vlerësimi si më poshtë vijon: 

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV 

“GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj  

1.789.598.000 lekë,   kualifikuar 

2. “Pe – Vla - Ku” sh.p.k.    1.889.384.779lekë,   skualifikuar  

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fusha” sh.p.k. & “Aydiner Inssat Anonim Sikerti” & 

“Gjeokonsult & Co” sh.p.k.    1.959.595.959 lekë,   skualifikuar  

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gener 2” sh.p.k. & “Seedc Consulting” & “Infra 

Konsult”      2.077.280.578,13 lekë,  skualifikuar  

5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alb Building” sh.p.k. & “Be-Is” sh.p.k. & “F&S” & 

“C.E.C. Group” & “Nord – Comat”   2.295.400.000 lekë,   skualifikuar  

6.  Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” 

& “A&E Engineering”    2.299.327.253,75 lek  kualifikuar  

 

II.10. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton 

se në datën 2.09.2019 autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësim të procedurës së prokurimit 

objekt ankimi. Bazuar në informacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor me anë të shkresës 

nr. 8755 datë 07.10.2019 protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 1517/5 

protokolli hyrës datë 8.10.2019, rivlerësimi i procedurës së prokurimit është mbështetur në 

vendimin nr.8118/2 protokolli datë 2.9.2019 të Autoritetit Rrugor Shqiptar ( këtu e në vijim, 

autoriteti kontraktor) mbi ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ircop” 

S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E Engineering” Përfaqësuar nga shoqëria 

“Sulova Ndërtim Prodhim” sh.p.k.  

 

Referuar vendimin të autoritetit kontraktor, mbi rivlerësimin e procedurës së prokurimit 

rezulton si më poshtë vijon: 

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV 

“GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj  

1.789.598.000 lekë,   skualifikuar 

2. “Pe – Vla - Ku” sh.p.k.    1.889.384.779lekë,   skualifikuar  

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fusha” sh.p.k. & “Aydiner Inssat Anonim Sikerti” & 

“Gjeokonsult & Co” sh.p.k.    1.959.595.959 lekë,   skualifikuar  

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gener 2” sh.p.k. & “Seedc Consulting” & “Infra 

Konsult”      2.077.280.578,13 lekë,  skualifikuar  
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5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alb Building” sh.p.k. & “Be-Is” sh.p.k. & “F&S” & 

“C.E.C. Group” & “Nord – Comat”   2.295.400.000 lekë,   skualifikuar  

6.  Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” 

& “A&E Engineering”    2.299.327.253,75 lek  kualifikuar  

 

II.10.1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues, “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” 

sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj, janë njoftuar 

për skualifikimin e ofertës së tyre me arsyet se:   

“ 

i. Pas pezullimit te procedures dhe shqyrtimit te ankeses nga operatori BOE “Ircop” 

S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E Engineering” përfaqësuar nga 

shoqëria “Sulova Ndërtim Prodhim” sh.p.k lidhur me kualifikimin e ofertes se operatorit 

ekonomik Gjoka Konstruksion, si dhe raportit te inspektimit te grupit te specialisteve te 

ngritur me urdher te titullares e AK per inspektimin dhe verifikimin ne terren te puneve 

te deklaruara te perfunduara nga Gjoka sha rezulton se : Dokumentacioni i paraqitur 

nga operatori Gjoka Konstruksion sha paraqet te dhena te rreme e te pasakta. Punimet 

e marra persiper nga Gjoka Konstruksion sha nuk kane perfunduar sipas kontrates. Ka 

zera punimesh, te cilat jane pasqyruar ne situacion perfundimtar si te perfunduara, por 

qe ne fakt jane te parealizuara dhe punimet ne tunele vijojne akoma . Keshtu sipas 

raportit te inspektimit, ndonese ne situacion perfundimtar jane pasqyruar si te 

realizuara e perfunduara, ne fakt qartazi dhe lehtesisht u verejt se nuk jane perfunduar 

zerat e punimeve per : Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub plastik 200mm vendosur 

mbi shtresë betoni C8/10 mbushur me zhavor madhësi e kokrrizuar0-32 mm veshur me 

gjeotekstil ; Torkretim me llac cmimento 1;2 shpati përballë ; Kabinet celiku (i 

galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 mm tipi AS ; 

Gjenerator model P 100E ; Sistem modular kontrolli panel inteligjent ngarkesë Ti220 ; 

Sistemi me ndricim për njoftim evakuimi ; Sistemi i njoftimit të emergjencave ; Sistemi 

dedektimit të alarmit të zjarrit ; Sistemi i togëzimit etj . Pra , sipas raportit te inspektimit 

eshte konstatuar se : Konkluzioni i perfshire ne formularin e vleresimit te leshuar per 

nenkontraktorin Gjoka Konstruksion sha , per punime te perfunduara eshte i pavertete 

dhe nuk perputhet me realitetin dhe faktin e punimeve te verejtura gjate inspektimit. Nga 

krahasimi i punimeve te situacionuara me punimet e kryera ne fakt e te konstatuara gjate 

inspektimit , rezulton se ne situacionin perfundimtar jane perfshire punime te pakryera. 

Ne situacionin perfundimtar jane perfshire fiktivisht zera e volume punimesh te cilat nuk 

jane kryer ne fakt megjithese kane kaluar 3 muaj qe nga data e kryerjes se kolaudimit. 

Ne kuptim te ligjit te prokurimit 9643/2006 “Per prokurimin publik“, dhe VKM 

914/2014 “Per rregullat e prokurimit publik“, formulari i vleresimit i leshuar per Gjoka 

Konstruksion sha, situacioni perfundimtar dhe akt-kolaudimi permbajne te dhena 

fiktive, jo reale dhe qe ne fakt nuk perputhen me realitetin me zerat dhe volume reale te 

punimeve te kryera ne terren deri ne daten e inspektimit. Referuar konluzioneve te 

inspektimit e verifikimit ne terren, Komisioni arsyeton se, ne zbatim te percaktimeve te 

nenit 47 te LPP, pas marrjes se indicieve dhe informacioneve per informacion te rreme 

per qellim kualifikimi, AK, ne rastin konkret nepermjet Titullares se AK, eshte ne te 

drejten dhe detyrimin ligjor te beje verifikimet perkatese. Shprehimisht ne nenin 47 te 

LPP percaktohet; …Autoriteti kontraktor skualifikon cdo kandidat apo ofertues qe 

paraqet te dhena te rreme, per qellime kualifikimi, ne cdo kohe deri ne momentin e 

lidhjes se kontrates. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim raporton në Agjencinë e 
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Prokurimit Publik për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 3 të këtij ligji. Pra, sic 

shihet nga ky formulim AK nuk ka asnje kushtezim ne zyrtarin apo zyrtaret qe do te 

kryejne proceduren e verifikimit si dhe nuk percakton ndonje procedure konkrete, 

instrumentave apo formave se si do te kryhet verifikimi, kontrolli apo konstatimi i 

informacionit te rreme. Duke mos qene te percaktuara shprehimisht ne ligj, atehere keto 

jane lene ne diskrecion te AK qe rast pas rasti te kryeje verifikimet perkatese. Gjithashtu, 

formulimi i nenit 47 te LPP nuk e percakton kohen gjate te ciles mund te verifikohet 

informacioni i rreme, por ve si afat maksimal momentin e lidhjes kontrates. Pra, qe nga 

momenti i hapjes ofertave e deri ne lidhjen e kontrates, AK verifikon sipas procedures, 

formes dhe personave te perzgjdhur rast pas rasti nga vete AK, ka tagrin e verifikimit te 

informacionit te rreme paraqitur nga operatori. Por, ne çdo rast kur verehen paraqitje 

e te dhenave te rreme eshte detyrim taksativ i AK per skualifikimin e operatorit qe i ka 

paraqitur ato te dhena dhe referimi sipas nenit 13 te LPP tek APP per nisur proceduren 

e perjashtimit nga pjesemarja ne prokurimet publike. Ne raportin e inspektimit te kryer 

ne objekt me urdher te titullares se AK nga specialiste te ARRSH-se qe kane kapacitetet 

teknike e profesionale, eksperiencen dhe pergjegjesine ligjore dhe qe administrohet si 

pjese e dosjes se prokurimit eshte konkluduar se : Citoj pjese te raportit te inspektimit:… 

… Si perfundim, nga krahasimi i dokumentacionit te paraqitur nga Gjoka sha per te 

deshmuar plotesimin e kriterit per kualifikim per pune te ngjashme ne proceduren e 

prokurimit “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7’’ (nenkontrata e sieprmarrjes, 

preventiv , formular vleresimi, akt kolaudimi, situacion perfundimtar) me realitetin e 

punimeve te konstatuara si te kryera ne objekt, rezulton se ky dokumentacion permban 

te dhena te rreme qe nuk perputhen me realitetin e puneve te kryera ne objekt deri ne 

daten e kryerjes se inspektimit. Në pikën 3 te VKM 914/2014 “Per rregullat e prokurimit 

publik” parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike 

duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Duke qene se 

operatori Gjoka Konstruksion sha nuk ka arritur të përmbushë kriterin teknik per pune 

te ngjashme te parashikuar ne piken 2.3.1 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit ne 

raport me % e marre persiper, madje rezulton e provuar se ka paraqitur te dhena te 

rreme e fiktive duke pasqyruar ne situacion perfundimtar e akt kolaudimi zera punimesh 

te pakryera ne fakt. Per KVO konsiderohet i papermbushur kriteri 2.3.1 i kritereve te 

vecanta per kualifikim nga BOE perfaqesuar nga Gjoka Konstruksion” sh.a. 

Mospermbushja e ketij kriteri perben shkak per skualifikim te BOE Gjoka Konstruksion” 

sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e 

shoqërisë së huaj. 

 

ii. Rezulton se Gjoka Konstruksion sha ka dorëzuar shtojcën 8 “Deklaratë mbi 

përmbushjen e kritereve të përgjithshme “nga ku rezulton se nuk ka deklaruar në formën 

dhe mënyrën e duhur emrat e anetareve te keshillit mbikqyres sipas shtojcës 8 të 

dokumentave standarte të tenderit e rrjedhimisht edhe të dokumentave të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi. Shtojca “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të 

përgjithshme” nuk lë vend për konfuzion për mënyrën e plotësimit të saj dhe akoma më 

tej këto shtojca janë standarte dhe duhet të plotësohen me përpikmëri në mënyrën që 

janë konceptuar. Ligji i prokurimit parashikon një sërë elementësh si garanci për 
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operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të 

autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se 

operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës 

së mësipërme, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës 

për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave 

parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Mosparaqitja e ndonje kerkese per sqarim lidhur me 

kete pike, deshmon se operatori ka qene i qarte dhe do duhej ta plotesonte sipas formatit 

te kerkuar ne DST. Referuar vendimit te KPP 537/2019 date 14.08.2019 (pra jo me 

shume se dy jave me pare), ku KPP ka vendosur skualifikimin e operatorit “Impress” 

shpk & “Marketing & Distribution” shpk pikerisht, sepse nuk ka plotesuar e deklaruar 

te gjithe emrat sipas formatit te shtojces 8 te DST. Konkretisht , KPP ne kete vendim 

shprehet:… KPP gjykon se në rastin konkret nuk jemi ne kushtet e devijimit të vogël apo 

pamundësisë së autoritetit kontraktor për të verifikuar se kush është ortaku i shoqërisë 

Marketing&Distribution shpk, por jemi përmballë mospotësimit në formën e duhur të 

një shtojce e cila është pjesë përbërëse e dokumentave të procedurës së prokurimit 

objekt ankimi dhe është e detyrueshme që të plotësohet sipas formatit të miratuar nga 

organet ligjzbatuese. Formati i shtojcës e kërkon që të citohen emrat konkretë të të gjithë 

subjekteve të përmëndur më sipër në mënyrë nominale ndryshe shtojca do të ishte 

konceptuar në mënyrë të përgjithshme. Për këtë shkak shtojca e dorëzuar nga anëtari i 

bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë 11 Marketing&Distribution shpk 

nuk konsiderohet e rregullt pasi nuk përmban të gjithë elementët e nevojshëm dhe të 

detyrueshëm për tu plotësuar Në pikën 3 te VKM 914/2014 “Per rregullat e prokurimit 

publik “ parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike 

duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Mosplotesimi nga 

Gjoka Konstruksion sha i kesaj shtojce perben shkak per skualifikimin e BOE Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” 

d.o.o. degë e shoqërisë së huaj” 

 

II.11. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton 

se në datën 6.09.2019 bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka dorëzuar ankesë pranë 

autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin mbi skualifikimin e ofertës së tij dhe 

kundërshtuar kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & “Sulova 

Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E Engineering” nga procedura e prokurimit objekt ankimi. 

 

“II.11.1. Operatori ekonomik ankimues, në mënyrë të përmbledhur ka kundërshtuar vendimin 

e autoritetit kontraktor me arsyet si më poshtë vijon: 

Lidhur   me  arsyetimin    e dhene  nëpërmjet    sistemit   mbi   skualifikimin    e kryer  nga  

Komisioni    i  Vlerësimit të Ofertave   parashtrojmë    si  vijon: 

 

I.  Së pari,  konstatojmë  paligjshmëri  totale të procedurës  së skualifikimit  të kryer 

më datë 02.09.2019 nga K.V.O  dhe Autoriteti kontraktor. 

II. Me veprimet  e kryera në vijimesi,  prej datës 20.6.2019 në të cilën Autoriteti  Kontraktor  

ka nxituar që brenda  3  ditësh  të kryej vlerësimin  e një procedure  me një dokumentacion  

voluminoz  për t'u vleresuar dhe deri në insistimin për të lënë në fuqi skualifikimin  e BOE 
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"Gjoka Konstruksion"  sh.a & "COBIAL"   sh.p.k    & JV "GR ALBANIA" sh.p.k  & 

"GEOPORTAL" d.o.o   degë e shoqërise  së huaj nëpërmjet kërkesës  së paraqitur  në K.P.P 

për rivlerësimin  e Vendimit  510/2019, është kuptuar qartë dhe në mënyrë të drejtpërdrejte  se 

qëllimi i AK është të shpall fitues me cdo mjet dhe formë "Ircop"  s.p.a   Dege ne Shqiperi  e 

cila rezulton  të jetë  plus  509,729,253.75   lekë mbi ofertën  tonë. Ndryshe   prej  objektit   të  

ligjit  "Per  prokurimin   publik"   nenit   1     të  tij,   Autoriteti   Kontraktor konstatojmë  se nuk 

ka për qellim të siguroje  mirëpërdorirnin  e fondeve publike  dhe as të siguroj një  trajtim  të 

barabartë  dhe jodiskriminues   për të gjithë  operatorët  ekonomik  pjesëmarrës,  duke cënuar 

integritetin, besimin dhe transparencen  në këtë procedure  prokurimi.  Neni  63,  i  ligjit "Për 

prokurimin  publik"  parashikon  se cdo person,  që ka ose ka pasur interes  në një  procedure  

prokurimi   dhe  kur  është  dëmtuar  ose  rrezikohet  te  demtohet  nga  nje  vendim  i Autoritetit  

kontraktor, i marrë në kundershtim  me këtë ligj,  mund ta kundërshtojë  vendimin. Neni  78/3,  

i VKM  914/2006  parashikon  se Ankimuesi  përdor  formularin  standard të ankeses,  që 

përmban  emrin,  adresen,  adresen  elektronike  te  ankimuesit,  referencen   e procedures  

konkrete, bazën  ligjore,  si dhe një pershkrim te shkelies  se pretenduar. Kur është  e mundur,  

ankimit  i bashkëlidhet  një kopje e aktit, që kundershtohet. AK në sistem shprehet  se oferta 

jonë:  "është  refuzuar pas pezullimit  të procedures  dhe shqyrtimit të ankeses  së bërë  nga  

operatori  BOE  "Ircop"  S.p.a  & "Sulova  Ndertim  Prodhim"  & "Vega"  & "A&E   Enginering"  

perfaqesuar   nga   shoqeria   "Sulova   Ndertim   Prodhim"   sh.p.k    lidhur   me kualifikimin    

e  ofertës   se  operatorit   ekonomik   Gjoka   Konstruksion ...."     Për  teë   legjitimuar 

proceduren  e ankimit perfaqësuesja  e BOE "Sulova Ndertim Prodhim"  sh.p.k  ka patur 

detyrimin të bëjë edhe pershkrimin   e shkeljes  së pretenduar,  me kualifikimin  e ofertës  më të 

ulët nga AK, sëbashku  me kopje  të aktit  që kundërshtohet. Ne  arsyetimin  e dhënë  nga  K.V.O  

nuk gjejme  asnjë referim   si  shkelje   të pretenduar   të  ankimuesit   të  konstatuar   nga  

Komisioni   i  Shqyrtimit   te Ankesave.  Eshte për t'u hetuar shpejtësia  me të cilen AK trajton 

ankimin e këtij subjekti. Kujtojme se: 

a)   më datë 28.08.2019   ora 11:55 ditën e merkure, është bërë zbatimi i vendimit të K.P.P në 

sistem dhe kualifikimi  ynë. 

b)   ne harkun kohor prej 2 ditësh pune perfaqësuesja  e BOE "Sulova  Ndertim  Prodhim"  

sh.p.k  ka përgatitur  ankimin  per  Autoritetin  Kontraktor  pa qenë  në dijeni  të 

dokumentacionit   tonë  (të pakten  Jo  në  mënyre  ligjore pasi  nëpërmjet  sistemit  vërehet  

lehtesisht  cfare  ka shenuar  në sistem K. V. 0)   dhe nuk ka asnjë të dhene mbi shkeljen  e 

pretenduar,  alibi e përdorur  nga AK për të bërë rivleresim  të procedures  duke bërë gjetje të 

reja.  

c)   Autoriteti  Kontraktor  ka marre në shqyrtim ankimin dhe ka pezulluar proceduren.  

 

d)   Më datë 02.09.2019  ditë e hënë,  është mbyllur  raporti i K.SH.A   tek titullari, rezultatin  

e të cilit titullari ja ka kaluar K. V.O  për zbatim,  pa na u vënë asnjë kopje në dispozicion për 

të  paraqitur pretendime  apo për t’u diskutuar në Njësinë   e Zbatimit të Projektit.  IV.     Sipas 

ligjit "Për  prokurimin  publik"  dhe  VKM  914/2014  "Për rregullat  e prokurimit  publik"  pas 

kryerjes  së vleresimit   në  sistem  nga  K.V.O,    të drejtën  e ankimit  të rezultatit  të vleresimit   

e ka vetëm  cdo  person,   që  ka  ose  ka  pasur   interes   në  një  procedure    prokurimi  dhe  

kur   është dëmtuar  ose  rrezikohet    të  dëmtohet  nga  një  vendim   i  Autoritetit  kontraktor.   

Në  mënyrë eksplicite,  ligji parashikon  qe AK nuk mund  të rivleresoj  një procedure  për të 

cilën është mbyllur procesi  i  vlerësimit   të dokumentacionit,   përvecse  në rast të një akimimi.   

Edhe në një rast ankimi KSHA (komision  ad hoc i  ngritur me objekt  të posacëm  pune-shqyrtim 

i ankimit  të paraqitur  dhe vetëm  të atyre pretendimeve   të  ngritura  në  ankim)  duhet  të 
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vlerësoje  nëse  qëndrojnë  shkeljet  e pretenduara  në ankimim  ose jo, dhe ti raportoje  titullarit  

të AK në lidhje me konkluzionin  e arritur mbi   shkeljen    e   pretenduara.    K.SH.A   nuk   

mund   të   marrë  ne  shqyrtim    dhe   te  vleresoj dokumentacionin   tjetër  të dosjes  së 

prokurimit,  përvec  shkeljes  së pretenduar  nga ankimuesi.  Në perputhje  me nenin 21 të LPP,  

informacioni  i  administruar  sipas nenit  12 të ligjit "Per prokurimin publik"  i  vihet  në 

dispozicion  cdo personi  të interesuar,  palë në proces  me kërkesë  të tij pasi ka përfunduar  

klasifikimi  i ofertave jo me vone se 5  ditë nga marrja e vendimit AK vë në dijeni cdo kandidat  

të pasuksesshem,   për arsyet e refuzimit  të pjesëmarrjes  së tij në tender;  cdo ofertues  të 

pasuksesshem,  për arsyet e refuzimit  të ofertes  se tij;  cdo ofertues  të suksesshem,   që ka 

paraqitur një ofertë të vlefshme, për  klasifikimin  e ofertave të përzgjedhur.  Referuar  nenit 25 

te LPP,  AK ka detyrimin e të mosbërit publik të informacioneve  të marra nga Operatorët  

ekonomik të etiketuara si konfidenciale.  Gjoka Konstruksion  sh.a ka  plotësuar  deklaratën  

mbi ruajtjen e  konfidencialitetit  të informacionit  të dorezuar,  cfarë nënkupton  se 

dokumenatacioni  i dorezuar AK duhej të përdorej në zbatim të legjislacionit. Për sa me lart,  

lidhur me ankesen  e operatorit  "Ircop"  S.p.a  Dege ne Shqiperi  (BOE),  që qartazi AK e 

përdor  si artifice  për të orientuar  proceduren  tek fituesi  i preferuar,  lindin disa pyetje  dhe 

konstatohen  disa paligjshmeri,  si vijon: 

-  Si e disponon  operatori ankimues dokumentacionin  tonë,  kur ligjerisht nuk mundet? 

-  Si mundet    "Ircop"  S.p.a Degë në Shqipëri  perfaqësuesja   e BOE  "Sulova  Ndertim  

Prodhim" sh.p.k)    të ketë informacion  për punimet  e kryera në rrugën  e Arbrit,  kur nuk është 

palë në këtë kontratë dhe nuk ka akses në vepër?  -  Në praktiken  e tij Komisioni  i  Prokurimit  

Publik,  që  kur  i intereson  Autoritetit  i  referohet  si praktike unifikuese,  rregullisht  nuk ka 

pranuar  ankimet e OE për pjesemarresit  e tjerë në garë. 

 

-  Nese  "Ircop"  S.p.a  Dege  në Shqiperi  iperfaqesuesja   e BOE  "Sulova  Ndërtim  Prodhim"  

sh.p.k) është  ankuar  për  dokumentacionin   tonë,  ankesën  duhej  ta paraqiste  brenda  afatit  

ligjor  prej 7 ditesh nga njoftimi  i vlerësimit  të bere në sistem nga AK, qe është data 

20.06.2019.  Kjo gje nuk ka ndodhur, për këtë arsye ankesa është jashte  të gjitha afateve të 

percaktuara  në legjislacionin  e prokurimit  publik. Peë kete arsye duhej refuzuar nga AK. 

-  Nëse ankesa  është paraqitur  pasi oferta jone  është kualifikuar  bazuar  në Vendimin  e 

Komisionit të Prokurimit  Publik  dhe është marrë në shqyrtim  nga AK,  kjo është një gafë 

ligjore nga ana e AK. Ligji përcakton  qartë  se vendimet  e K.P.P janë  finale  administrativisht   

dhe ankimohen  në gjykaten  administrative,  neni  19/7 pika 2 e tij. Ligji i prokurimit  ka 

përcaktuar  si organin  më të larte për shqyrtimin  e ankesave  në fushën  e prokurimit  publik,  

Komisionin  e Prokurimit  Publik dhe jo  Autoritetin   kontraktor.  Në  mënyren  se  si ka vepruar  

Autoriteti  kontraktor  krijohet  një precedent  i rrezikshem,  për shmangien  e K.P .P dhe 

vendimet  e K.P .P mund të shqyrtohen  përsëri në rruge administrative,  pavaresisht  se ligji 

nuk e ka lëne një mundesi  të tille dhe ato janë  finale administrativisht.  Edhe për këte arsye,  

ankesa e "Ircop"  S.p.a   Dege në Shqiperi   tperfaqesuesjes se BOE  "Sulova Ndertim  Prodhim"  

sh.p.k)  duhej refuzuar. 

 

V.      K.V.O   ne vijim të arsyetimit  të bërë  mbi  skualifikimin  tonë  ka cituar Raportin  e 

inspektimit   të grupit të specialisteve   të ngritur  me urdher të titullares  se AK për inspektimin   

dhe verifikimin në terren  të punëve  të deklaruara  të perfunduara  nga Gjoka  sh.a,  ku rezulton  

se: Dokumentacioni   i paraqitur  nga operatori Gjoka Konstruksion  sh.a  paraqet të dhena të 

rreme e të pasakta. 

 



11 

 

VI.     Autoriteti   kontraktor ka patur të gjithe  mundësine dhe hapësiren  ligjore për verifikimin  

e të gjithe dokumentacionit   të paraqitur,  përfshi   objektin  e ngjashëm  të paraqitur  nga  

Gjoka  Konstruksion sh.a që më datë  17.06.2019.    Nuk është bërë.  Verifikimi  i punimeve  të 

ngjashme  nga AK ka nisur pas ankimimit  tone të rezultatit  të vleresimit.   Me date  13 .08.19    

vetëm 2 ditë para skadimit të afatit ligjor për zbatimin e Vendimit  të KPP nr 510/2019 i  cili 

urdhëronte  ARrSh të rregulloj  shkeljen e kryer dhe të kualifikonte  BOE të përfaqësuar  nga 

Gjoka Konstruksion  sh.a,   titullari  i ARrSh nxjerr Urdhër për verifikim të zbatimit  të punimeve  

të kontrates  të dorezuar  si  punë e ngjashme  në këtë procedure  nga  "Gjoka  Konstruksion"   

sh.a.   Këto  punime  në  vleresimin  e bërë  nga  Komisioni  i Vleresimit  te Ofertave nuk kanë 

qenë arsye skualifikimi  dhe as janë  ngritur në asnjë cast dyshime në lidhje me vërtetesine  e 

këtyre punimeve.  Komisioni  ka shkuar  në arsyet e refuzirnit të dytë,  që arsyeton   se,  në  

zbatim   të  percaktimeve   të  nenit   47  te  LPP,   pas  marrjes   se  indicieve   dhe informacioneve  

për informacione  të rreme per qëllim kualifikimi,  AK, në rastin konkret nëpërmjet Titullares  

së AK, është në të drejtën  dhe detyrimin  ligjor të bëjë verifikimet  përkatese.   Neni 56,  i VKM  

914/2014,   parashikon  qe titullari  i  AK nuk lejohet  të drejtojë  apo marrë  pjesë   në fazën e 

procedures  së përzgjedhjes  së fituesit.  Ndërkohe titullarja  e AK ka qenë mjaft aktive në 

ngritjen e grupit  të punes  për inspektim,  por  ne asnje rast nuk ka kërkuar  informacion  mbi 

këto indicie tek operatori  ekonomik apo institucionet  përkatese. Respektivisht  në datat  

13.08.2019,   14.08.2019 dhe 15.08.2019   në të gjithe  kantierët  e Rruges  se Arbrit  ku po 

kryej  aktiviteti  normal  i  punes,  janë lejuar të futen personat  e prezantuar  verbalisht,  si 

Grupi i punes së inspektimit derguar nga ARrSh, ku me pas  me marrjen  e Urdhrit  Nr.192  

date  13.08.2019 kemi konstatuar  se personi  i  prezantuar mete  dhenat A.G  i cili me date 

13.08.2019 ka hyrë ne kantier,  nuk është pjesë e Grupit të punes  te ARrSh.  Nuk  eshte  dhene  

asnje  informacion  se cilin  perfaqeson  ky individ,  duke na mashtruar  haptazi.  Shprehim  

keqardhje  të thellë pasi Grupi i punes  i ka inspektuar  vetëm me sy te lire,  pa asnje  

dokumentacion   me vete  ne objektin  qe inspekton,  pa projekt,  situacion  apo detaje teknike,  

pa marrë  apo kërkuar  asnjë  mostër/kampion   apo informacion  nga ne dhe përfaqesuesi  i 

Inxhinierit   të  Pavarur   që   i    shoqëronte   më  datë   15.08.2019    dhe   nuk   është   mbajtur   

asnjë procesverbal  konstatimi.  Me formën e inspektimit dhe mënyren  e përdorur nga ARrSh,  

nuk ka bërë as perpjekjen  më të vogel  për ta justifikuar  profesionalisht   dhe  as formalisht  

këtë inspektim.  Në lidhje  me  Urdhrin  për  inspektim,  përberjen  dhe  qëllimin  e tij,  kemi  

vënë  në  dijeni  me shkresa zyrtare institucionet  përkatëse  përfshi MIE dhe K.P .P. Sikurse 

ARrSh është në dijeni,  kontrata  koncesionare  e Rruges se  Arbrit,  me pale MIE, ndiqet nga 

Inxhinieri  i Pavarur  -Mbikqyrësi  i punimeve  që është  një kompani  e huaj,   e përzgjedhur  

me garë nga vetë Autoriteti  kontraktor  (MIE),  i cili ndjek punimet  dhe konfirmon  situacionet.  

Inxhinieri i Pavarur,   ka si detyrë të mbikëqyrë  dhe të kontrolloj nëpërmjet  sistemeve të veta 

të cilësisë,  ecurinë e punës  së   Koncensionarit,   si dhe te kryeje certifikim  të pavarur  të 

punës nëpërmjet  sigurimit të cilësisë/kontrollit  të cilesise  dhe në perputhje  me udhëzimet  e 

Autoritetit  kontraktor  -  MIE. Njesia e Zbatimit  të Projektit  është   perfaqesuesja  e Autoritetit  

kontraktor  e ngarkuar  për monitorirnin  e zbatimit  të   kontrates,  ku Anëtare  të Njësisë  së 

Zbatimit  të Projektit  janë  edhe 2  përfaqësues  të ARrSh,  kështu  qe kjo e fundit  ka informacion  

të plotë  për ecurinë  e punimeve  dhe situacionet  e dorëzuara  zyrtarisht  për  kontratën  e 

Rrugës  së Arbrit.  Në  bazë  të  detyrimeve  që përcakton  kjo kontrate,   ARrSh ka te gjithe 

informacionin  per ecurine  e punimeve,   apo mundesinë  për verifikim, pa qenë e nevojshme 

të veprojë me formate  tilla. 
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VII.    Nuk jemi  njoftuar  për asnjë  moment  në lidhje  me Raportin  e përgatitur  mbi inspektimin  

e kryer nga ARrSh,  duke na u mohuar  mundësia  e observacioneve  të Raportit të pergatitur,  

per te sqaruar perfaqesuesit  e grupit te punes  per punimet  ne kantier. 

 

VIII. Gjithashtu  kemi  shprehur  dyshimin  e arsyeshëm  tonë për përvojën  profesionale  të 

perfaqësuesve në grupin e punës për inspektim,   arkitekte dhe juristë,  të cilët kanë  një moshe 

mëstare 24 vjec dhe në perputhje  me ligjin dhe VKM nr 923,   dt 23.12.2016  mbi kriteret e 

licensimit në  Republiken  e Shqiperise,   nuk  plotesojnë   asnjë    kriter  për  të  pasur  as  

licensa  profesionale  në  mbikqyrje  dhe kolaudim  punimesh  për ndërtime  civile tunele,  pasi 

ligji  parashikon  një eksperience  15  vjecare  në studime  e projektime,   apo  zbatimin  në 

ndertim,   në profesionin  përkates  t’u pajisur  me licencë  në mbikqyrje  dhe kolaudim  të 

punimeve  të zbatimit  në ndertim.   Theksojme   se  kontrata  e Rrugës  së Arbrit ka Inxhinierin  

e pavarur,  një Mbikeqyres  punimesh  të përzgjedhur  me garë ndërkombetare nga  Autoriteti   

kontraktor/MIE   dhe  gjithashtu   për  ndjekjen   e  zbatimit   të  kontratës   MIE  ka përcaktuar 

Njësinë  e Zbatimit të Projektit të Rrugës se Arbrit,  ku Kryetarja dhe njeri nga anëtaret e 

Njesise  se Zbatimit  te Projektit  te Rruges  se Arbrit  (perfaqesues  ligjor të Ministrise  për 

Rrugen  e Arbrit) janë  të vendosur  në selinë e ARrSh  dhe ARrSh  ka patur  të gjithë kohen e 

nevojshme  dhe mundësitë  për të kryer verifikime  apo marrjen  e informacionit  të nevojshem 

në lidhje me zbatimin e  projektit  të Rrugës  së Arbrit,  cfare nuk është  kërkuar  më herët.  

Gjoka  Konstruksion  sh.a është nënkontraktor  i miratuar nga AK/MIE  dhe punimet  e 

realizuara  prej saj,  janë  subjekt miratimi nga mbikqyrësi  i kontrates,  Në lidhje me punimet  

e deklaruara  ne tunel dhe jo  vetëm,  në kontratën  e dorëzuar  në këtë procedure  prokurimi  

theksojme   se ato janë  kryer në përputhje  me zërat  dhe volumet  e deklaruara neë situacionin 

përfundimtar  të punimeve.  Nga verifikimi  i punimeve  në objekt  Grupi  i punes  "me  duar në 

xhepa",   ka dalë në konkluzionin  se ka zëra punimesh,  të cilat janë  pasqyruar  në situacionin  

përfundimtar  si të perfunduara,   por që në fakt janë  të parealizuara dhe  punimet  në  tunele  

vijojnë  akoma.  Ndonëse   në situacion  perfundimtar  jane  pasqyruar  si të realizuara  e 

përfunduara,   ne  fakt qartazi  dhe  lehtësisht  u verejt  se nuk janë  perfunduar  zërat  e 

punimeve  për: Ndërtim  drenazhi  thellesi  1-2m  me tub plastik 200mm vendosur  mbi shtrese 

betoni C8/10  mbushur  me zhavorr  madhesi  e kokrrizuar  0-32 mm veshur  me gjeotekstil;   

Torkretim  me llac  cimento   1;      2  shpati  perballe;   Kabinet  celiku  (i  galvanizuar   plastik  

me  veshje  mbrojtese dimensione  (1800 x 1200 x 400 mm tipi AS; Gjenerator  model P lOOE  

;   Sistem modular kontrolli panel  inteligjent  ngarkese  Ti220;  Sistemi me ndricim  për njoftim  

evakuimi;  Sistemi  i  njoftimit  të emergjencave;  Sistemi i  dedektimit  të alarmit  të zjarrit;  

Sistemi i togezimit  etj. Pra,  sipas Raportit të inspektimit  është konstatuar  se: Konkluzioni  i 

përfshire  në formularin  e vlerësimit të lëshuar për nenkontraktorin   Gjoka  Konstruksion   

sh.a,  për  punime  të përfunduara   është  i  pavërtetë  dhe  nuk përputhet  me  realitetin  dhe  

faktin  e punimeve   të  vërejtura  gjatë  inspektimit.  Nga  krahasimi  i punimeve  të situacionuara  

me punimet  e kryera në fakt e të konstatuara  gjatëe inspektimit,  rezulton se ne situacionin  

perfundimtar janë perfshire punime të pakryera. Nuk  është faji  i  grupit të punes  të cilët me 

devotshmeri  kanë  arritur në konkluzione  të tilla,  pasi duke  mos ju  dhënë  nga  Autoriteti  

Kontraktor  dokumentacioni   në dispozicion  dhe  për  shkak  të mungeses  së profesionalizmit  

te nevojshem,  nuk kane kuptuar drejt se PO, PUNIMET  NË TUNEL VAZHDOJNË.  Vazhdojnë  

zëra punimesh  të tjerë të zbatohen.  Gjoka Konstruksion  sh.a nuk është shprehur   në  asnjë   

pjesë   të  dokumentacionit    të  saj  se  tunelet   dhe  Rruga   e  Arbrit   kanë përfunduar   

plotësisht,    përndryshe   ky  do  ish  një   sukses   i  jashtëzakonshem      i  yni  dhe  i Qeverisë.   
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Në  dokumentacionin   e vënë  në  dispozicion  janë  përfunduar  plotësisht   100% vetëm punime 

të situacionuara.  Duke ju kthyer legjislacionit   ne fuqi: 

-  neni 47 i  LPP,  parashikon  se Autoriteti   kontraktor   skualifikon   cdo  kandidat   ose  

ofertues,  që paraqet   të  dhëna   të rreme,  për qellime kualifikimi,   në cdo kohë, deri në 

momentin  e lidhjes  së kontrates.  Autoriteti kontraktor  për cdo skualifikim  raporton në 

Agjencine  e Prokurimit  Publik për qellimet  e parashikuara  në nenin  13,  pika 3 të këetij ligji. 

Lidhur  me të dhëna  të rreme ligjvenesi  është kujdesur të saktesoj se:  -  neni  45/2/e)  i  LPP 

se "Cdo  operator  ekonomik  skualifikohet  nga  nje  procedure,  ne rastet kur eshte  fajtor  per 

dhenie  te informacioneve   te rreme,  kur  keto  i janë  kërkuar  në  perputhje  me kete kre,  ose 

nuk  ka pranuar  t'i  jape këto informacione ose dokumente apo një pjesë të tyre. Pretendimi  se 

AK nuk ka asnjë kushtëzim  në zyrtarin  apo zyrtarët qe do të kryejnë procedurën  e verifikimit  

si dhe që dispozita  e referuar  nuk përcakton  ndonjë procedure  konkrete,  instrumentave apo 

formave  se si do te kryhet verifikimi,  kontrolli  apo konstatimi  i informacionit  të rreme,  është 

i pasaktë,  AK ka patur detyrimin  të kërkoj verifikimin  e informacionit  pranë operatorit  

ekonomik në përputhje   me  Kreun  V  të  LPP.   Verifikimi   i   informacionit   të  dhënë  mund  

të  bëhej  lehtësisht nëpërmjet  Ministrisë  së Infrastrukturës  dhe Energjisë,  Njësisë  së Zbatimit  

të Projektit të Rrugës së Arbrit  dhe  Inxhinierit  te Pavarur-mbikëqyrës   i  punimeve  të Rrugës 

së Arbrit.  Pretendimi  i  AK se duke mos qenë të percaktuara  shprehimisht  ne ligj,  atëhere 

këto janë  lënë  në discrecion  të AK që rast pas  rasti të kryejë verifikimet  përkatese  nuk 

qëndron.  Është e vertetë  që neni  47,  i  LPP nuk e përcakton  kohen  gjatë të cilës mund të 

verifikohet  informacioni  i  rreme,  por vë si afat maksimal momentin  e lidhjes se kontrates  

dhe AK,  ka tagrin e verifikimit të informacionit  të rreme paraqitur nga operatori  por gjithnjë 

në përputhje me nenin 45/2/e te LPP. Për sa parashtruar  më siper verifikimi  i  kryer nga grupi 

i punes, Raporti  i  përgatitur  për titullaren, dhe vendirni qe titullarja  i percjell per zbatim 

K.V.O eshte haptazi i  kryer ne kundershtim  flagrant me ligjin duke mos u mbeshtetur  ne ligjin 

"Per Prokurimin  Publik" dhe aktet ligjore te cituara me lart   e   duke   goditur   rende   edhe   

parimet   e   sigurise   juridike,   barazise,   transparences   dhe pergjegjesise  ndaj ligjit. Asnjë  

autoritet nuk mund të  krijojë  grupe inspektimi jo profesionale, të rrufeshëm   që bëjnë  gjetje 

pa u mbështetur në dokumentacion  teknik. Pavaresisht  se ne jemi  të hapur për cdo verifikim  

korrekt  nga cdo institucion,  kemi rezervat tona për  bazueshmerine    e  verifikimit   të  realizuar   

nga  ARrSh,  jashtë   cdo  detyrimi   nga  kontrata koncesionare.   ARrSh  duhej  ti   drejtohej  

MIE  si institucioni   që ka nënshkruar   kontratën  dhe  e ndjek atë.  Nëse situacioni paraqet 

informacion  të rreme,  atehere ka dy mundesi:  Njëra mundesi  është që "Gjoka  Konstruksion"  

sh.a  ka falsifikuar situacionin,  dhe në këtë rast kemi të bëjme  me një vepër  penale,  për të 

cilën jemi  gati të hetohemi  nga  institucioni  pergjegjes,  dhe pergjegjesia  është tërësisht  e 

jona; ose  Autoriteti   kontraktor,   Inxhinieri  i  pavarur  dhe  Njësia  e Zbatimit  të  Projektit,   

Kolaudatori  kane pranuar  situacione  fiktive  dhe punimet  e bera edhe publike  ne tunel janë  

montazhe,  pasi nuk jane kryer në të vërtete. Në këto kushte i bie që të gjitha institucionet  dhe 

personat  e lartpërmendur  e të përfshire  në pranimin  e këtyre zërave dhe volumeve  të 

punimeve  të realizuara, kanë konsumuar një vepër penale.  Sqarojme  se për sa me  lart,  do 

vëmë në dijeni  të gjitha  institucionet  dhe personat  e përfshire në këto akuza nga institucionij 

uaj,  dhe do tu  drejtohemi  institucioneve  kompetente,  pasi "Iufta " juaj  për të zgjedhur të 

preferuarin  tuaj,  nuk mund të justifikojë  përbaltjen  e punës dhe mundit  të qindra 

specialistëve.” 

 

“ Omissis.. Gjoka Konstruksion Sha ka dorëzuar shtojcën 8 ‘Deklaratë mbi përmbushjen e 

kritereve të përgjithshme” në formën dhe mënyrën e duhur. Rrok Gjoka është administrator 
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dhe aksioner i vetëm me 100 % të aksioneve të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha. 

Administrator i vetëm i shoqërisë i caktuar në Statutn e Shoqërisë dhe akt themelimin e saj pa 

kufizim kohor z. Rr. Gj ka të gjithë targin e përfaqësimit dhe vendimarrjes në lidhje me të gjitha 

verpitmaritë që shoqëria ndër me të tretë. Bazuar në statut dhe akt themelimi këshilli emërohet 

dhe shkarkohet nga vetë RR.Gjoka. Si aksioner i vetëm dhe administrator ai përfaqëson 

shoqërinë dhe njëkohësisht ka targin e drejtimit të shoqërisë dhe vendimarrjes në lidhje me 

përcaktimin e politikave tregëtare, ndryshime të statutit, emërimin e shkakrimin e anëtarëve të 

këshillit të administrimit, emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të 

autorizuar, miratimin e skemës së shpërblimeve, miratimin e pasqyrave financiare vjetore, 

zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, pjesëtimin e aksioneve dhe anullimin e tyre, 

ndryshime në të drejtat që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të vecanta, përfaësimin e 

shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit, riorganizimin dhe prisjen e shoqërisë, 

miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve t ësaj, çështje të tjera të parashikuara nga 

ligji apo statuti. E gjejmë të pavend përdorimin e analogjisë së bërë me operatorin “Impress” 

shpk & “Marketing and Distribution” shpk në lidhje me shtojcën 8 dhe Vendimin e KPP 

537/2019. Vendimet e KPP janë të detyrueshme për zbatim për palët në process. Por gjithësesi, 

në lidhje me këtë vendim, KVO duhejt të analizonte më hollësisht kur të merrte në referim, pasi 

shtojca 8 sipas këtij vendimi rezulton e plotësuar vetëm nga administratori i shoqërisë z. S.V 

një punonjës i saj dhe jo për ortakun e saj zj. V.N e cila është ortake me 100% të kuotave të 

kësaj shpk-je. Përkundrazi në këtë procedurë Gjoka Konstruksion Sha e ka plotësuar dhe 

dorëzuar shtojcën 8 në përputhje me kërkesat pasi është Rr.Gj. aksioner i vetëm dhe anëtar i 

vetëm i Asamblesë së Përgjithshme  të Aksionerëve. Administratori dhe aksioneri i vetëm i 

shoqërisë aksionere, Gjoka Konstruksion sa në cilësinë e drejtuesit të shoqërisë, përfaqësuesit 

të saj me të tretë, vendimarrësit i cili ka kompetenca të plota kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik është Rrok Gjoka. Ligjvënësi ka kërkuar garanci në lidhje me këto persona të cilët 

kanë këto kompetena brenda operatorit ekonomik dhe kohëishst gëzon të gjithë të drejtën e 

veritifkimit të deklarimit për përfaqësuesin e operarorit ekonomik. Me përgjegjësi të plotë kemi 

deklaraur se au nik ka qenë i dënuar për veprat penale sipas nenit 45/1; Për më tepër për 

analogji rastin për ortakun zj. V.N theksojmë se sipas ligjit për tregëtarët dhe shoqëritë 

tregëtare kur aksioneri është i vetëm ai gëzon të njëjtat përgjegjësi në të drejta dhe detyrime 

përpara të tretëve si ortaku i vetëm me përgjegjësi të kufizuar. Referuar DST, shtojcës 8 ku 

shprehimisht: 

Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP. Ky deklarim kërkohet dhe bën llogjikë për të gjithë 

ata persona brenda OE që kanë funksione vendimarrëse, kontrolluese ose kompetenca 

përfqësimi dhe këshilli mbikqyrës në shoqërinë “Gjoka Konstruksion” nuk ka asnjë rol të tillë, 

çdo tagër i përshkruar në këtë pikë të DST realizohet vetëm nga z. Rrok Gjoka si administrator 

dhe ortak i vetëm i shoqërisë. Për sa më sipër, veprimet e paligjshme të kryera nga KVO nuk 

mund dhe duhet të pranohen nga AK pasi janë jashtë afatit  të vlerësimit dhe procedurës së 

parashikuar në ligjin “Për prokurimin publik” dhe VKM “Për rregullat e prokurimit publik” 

dhe cënojnë rëndë parimin e sigurisë juridike” 
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II.12. Në datën 12.09.2019 me anë të shkresës nr.8235/2 protokolli datë 12.09.2019 autoriteti 

kontraktor ka kthyer përgjigje ankesë së bashkimit të operatorëve ekonomikë duke mos e 

pranuar këtë të fundit.  

 

II.12.1. Referuar kthim përgjigje autoriteti kontraktor ka argumentuar në mënyrë të 

përmbledhur se: 

“ [...] Omississ.... Sipas ankuesit, paligjshmëria e vendimit të AK rrjedh për shkaqe: 

a) Procedurale, në kuptimin që AK nuk ka respektuar procedurat e afatet e përcaktuara në 

rregullat e prokurimit publik për rivlerësimin e ofertave pas vendimit të KPP 510/2019 datë 

1.8.2019. 

b) Themeli, sepse arsyet e skualifikimit në rivlerësimin e datës 2.09.20219 nuk qendrojnë, sepse 

dokumentacioni i paraqitur nga ankuesi është i plotë dhe i saktë në pëmrbushje të kritereve 

për kualifikim.  

Lidhur me pretendimin e parë për procedurat e ndjekura nga Ak për rivlerësimin e 

procedurës: 

 

I. Ankuesi pretendon se pas vendimit të KPP 510/2019 datë 1.8.2019, AK nuk duhet të 

pranonte për shqyrtim ankesën e paraqitur. Ankesa e pranuar është jashtë afatit të 

parashikuar nga neni 63 i LPP. Për afatin e ankimit AK duhet ti referohej dastës së 

vlerësimit të bërë nga KVO më 20.06.2019. Pas respektimit të vendimit të KPP nuk duhet 

të pranohen më ankime nga operatorë të tjerë, sepse KPP është organ më I lartë 

administrative e vendimet e tij janë administrativisht përfundimtare. Shqyrtimi i ankimit 

që ka sjellë rivlerësimin e procedurës është bërë I përshpejtuar në shkelje të afateve të 

parashikuara nga rregullat e prokurimit. 

II. Ankuesi nuk ka paraqitur dokumentacion bashkëlidhur për të provuar pretendimet e tij. 

BOE e përfaqësuar nga Sulova Ndërtim Prodhim shpk ka paraqitur ankesë shumë shpejt 

pas respektimit të vendimit të KPP dhe ky ankues nuk mund të ketë pasur dijeni për 

dokumentacionin e BOE përfaqësuar nga Gjoka Sha për punimet në rrugën e Arbërit 

dhe mangësitë e tjera të pretenduara. 

 

Lidhur me këto pretendime, KSHA arsyeton se: 

 

Neni 63 i LPP përcakton shprehimisht se: 

 

1. 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. 

  

2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor   i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit 

kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës  kur ankimuesi është vënë në 

dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji. 

 

Pra, shihet qartë se e drejta e ankimit, cdo operatori i lind në momentin që një vendim i AK 

dëmton apo rrezikon të dëmtojë interesat e ankimuesit. Në rastin konkret, ankimi i shqyrtuar  e 

i pranuar nga AK që ka sjellë skualifikimin e Gjoka Sha i ka lindur e drejta e ankimit që nga e 

nesërmja e datës 28.08.2019 që është data e rivlerësimit të procedurës nga AK  në respektim të 
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Vendimit të KPP 510/2019 datë 1.08.2019. Afati i ankimit nuk fillonte pas vendimit të KVO-së 

së datës 20.06.2019 sepse në atë vendim BOE i përfaqësuar nga Gjoka Sha ishte i skualifikuar. 

Një operator i skualifikuar nuk rrezikonte interesat e operatorit të kualifikuar dhe do të ishte 

nonsens ligjor e logjik që të paraqitej ankim e më pak të pranohej për shqyrtim nga AK kur 

operatori i skualifikuar nuk i rrezikonte dhe nuk prekte interesin real të operatorit të 

kualifikuar. Ankimi i paraqitur nga BOE përfaqësuar me prokurë nga Sulova Ndërtim prodhim 

shpk ishte brenda afatit ligjor 7 ditor, kishte interes në procedurën e prokurimit, prekej 

drejtpërdrejtë nga vendimi i kualifikimit të Gjoka Sha, pra, plotësonte kushtet formale të 

ankimit dhe për këto arsye u shqyrtua edhe për themelin e pretendimeve të tij. Theksojmë se, 

ankesa e paraqitur nga BOE përfaqësuar me prokurë nga Sulova Ndërtim Prodhim shpk nuk 

ishte ndaj vendimit të KPP, por ndaj vendimarrjes së KVO-së. Arsyet për të cilat kërkohej 

skualifikimi nuk ishin pjesë e shqyrtimit nga KPP dhe nuk përbënin parimin të gjesë së gjykuar, 

sepse ankuesi paraqiste pretendime të tjera që nuk ishin pjesë e vendimarrjes së KPP në 

Vendimin 510/2019. Për këtë arsye, shqyrtimi i ankesës dhe pranimi i saj nuk cënon parimin e 

sigurisë juridike, sepse nuk cënonte të drejtën e fituar nga Gjoja Sha me vendimin e KPP, por 

lidhej me shkaqe të tjera që nuk lidheshim me arsyet e skualifikimit të konsideruara të padrejta 

nga KPP. Do të ishim në kushtet e cënimit të sigurisë juridike në qoftë se nuk do të zbatohej 

vendimi i KPP apo në qoftë se AK do të pranonte të rikualifikonte operatorin pikërisht me të 

njëjtat arsye për të cilat ishte shprehur organi më i lartë administrativ në fushën e prokurimit 

publik. Është praktikë e konsoliduar e KPP që ka pranuar e ka shqyrtuar cdo ankim të 

operatorëve të cënuar nga rivlerësimi bërë në zbatim të Vendimit të KPP, por që nuk lidhej me 

arsyet për të cilat ishte shprehur KPP. Kështu, përmendim Vendimet KPP 21/2013, KPP 

352/2017, KPP536/2018. Madje kjo është një eksperiencë që ka prekur edhe vetë ARRSH me 

vendimin KPP 01/2019. 

 

Lidhur me shpejtësinë e paraqitjes së ankesës së paraqitur nga BOE përfaqësuar me prokurë 

nga Sulova Ndërtim Prodhim shpk si edhe shpejtësinë e shqyrtimit nga KSHA theksojmë se, 

ligji dhe rregullat e prokurimit kanë përcaktuar afatet tavan 7 ditor të paraqitjes së ankesës 

dhe të shqyrtimit të saj. Pra, që nga momenti i lindjes së të drejtës së ankimit apo detyrimit të 

shqyrtimit të ankimit mund të reflektim nga pala e interesuar apo e detyruar nga ligji  e që në 

cdo rast do të përfundojë brenda shtatë ditëve. Pra, nuk ka asnjë shkelje ligjore në qoftë se 

ankesa paraqitet tre ditë pas marrjes së vendimit të skualifikimit, apo përgjigjia kthehet në cdo 

ditë para afatit shtatë ditor maksmial që parashikon ligji për shqyrtimin e ankesës e kthimin e 

përgjigjes. Është haptazi i pa mbështetur në rregullat e prokurimit pretendimi i ankuesit se nuk 

duhe të prhanohen ankime që një operator bën për operatorët e tjere dhe se KPP nuk i ka 

pranuar këto ankime. Kjo,  jo vetëm sepse ankuesi nuk sjell asnjë referencë ligjore ku e mbështet 

këtë pretendim, si edhe asnjë vendim KPP që refuzohet ankimi i një operatori ekonomik për 

operatorët e tjerë. Ligji i prokurimeve dhe KPP që veprtimarinë e vet e mëbshtet bazuar e në 

zbatim të KPP, përcaktojnë shumë qartë se cdo operator që ka interes dhe plotëson kushtet 

formale të ankimit ka legjitimet të ankohet ndaj cdo vendimi të AK që prek realisht interesat e 

tij. Nga ana e ankuesit pretendohet se KSHA nuk duhet të merrte në shqyrtim ankesën e 

paraqitur nga BOE përfaqësuar nga Sulova shpk sepse ky ankues nuk kishte mundësi të 

paraqiste dokumentacionin bashkëlidhur për të provuar pretendimet e tij. Ky pretendim nuk 

qëndron, sepse neni 78/3 i VKM 914/2014 i referohet edhe ankuesi Gjoka Sha përcakton se 

ankuesi duhet të bëjë përshkrim të shkeljes së pretenduar dhe kur është e mundur ti bashkëlidhë 

kopje të aktit që kundërshtohet. Në rastin konkret, në ankim është përshkruar arsyeja për të 

cilën kërkohet skualifikimi i Gjoka Sha është bërë përshkrim i shkeljes sic kërkohet nga neni 
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78/3 i VKM 914 si dhe ka bashkëlidhur dokumentacion që referohet fakteve të njohura botërisht 

e të përcjalla gjerësisht në median vizivie e online. Është aksiomë e njohur juridike se faktet e 

njohura botërisht nuk kanë nevojë për t’u provuar por si të tilla pranohen për shqyrtim nga 

organi administrativ apo gjykues. Por, gjithashtu, theksojmë se shqyrtimi dhe vlerësimi për 

informacion të rreme për qëllime kualifikimi është bërë kryesisht nga ana e AK nëpërmjet 

indicieve dhe informacioneve që ka marrë vetë AK dhe në asnjë rast nuk është përmendur 

gjëkundi në arsyet e skualifikimit se nga ankuesi BOE i përfaqësuar nga Sulova shpk janë 

ngritur prova për paraqitje dokumentacioni me të dhëna të rreme e të falsifikuara. Për sa më 

sipër,nuk qëndrojnë pretendimet lidhur me legjitimitetin, afatet e paraqitjes së ankesës nga 

Sulova Ndërtim prodhim shpk si edhe procedurën e ndjekur nga AK për shqyrtimin e ankesës 

që ka sjellë rivlerësimin e procedurës me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq-Delvinë, Loti 7”. 

 

2. Lidhur me themelin e pretendimeve për arsyet e skualifikimit.  

 

Sipas  KSHA BOE e përfaqësuar nga Gjoka Sha është skualifikuar sepse: 

2.1.Gjoka Konstruksion Shak a dorëzuar Shotjcën 8 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të 

përgjithshme” nga ku rezulton se nuk ka deklaruar në formën dhe mënyrën e duhur emrat e 

anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës sipas shtojcës 8 të dokumenteve standard të tenderite 

rrjedhimit edhe të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi. 

 

Lidhur me këtë arsye, ankuesi pretendon se: 

Nuk ka qenë detyrim i Gjoka Konstruksion sha të citonte te shtojca 8 emrat e anëtarëve të 

këshillit mbikqyrës. Kjo sipas tij sepse personi i deklaruar Rr.GJ është i vetmi person që 

mbart detyrime për deklarim sepse është aksioner, ortak dhe administrator i vetëm i 

“Gjoka Konstruksion” sha. 

 

Ky pretendim nuk qëndron sepse: 

“Gjoka Konstruksion” sha sipas ekstraktit të QKR-së është shoqëri aksionere me dy nivele 

dhe ka këshill mbikqyrës ku anëtarët janë edhe E.Gj. EGJ dhe F.GJ kurse administrator 

dhe ortak i vetëm është RR.Gj. Formati standard i shtojcës 8 si edhe përcaktimet e nenit 

45/1 të LPP janë të qarta të ftohta dhe nuk lënë aspak vend për paqartësi apo konfuzion se 

cilët emra duhet të citohen dhe deklarohen te shtojca 8. Formati standard i shtojcës 8. 

Deklarimi është i tillë që kërkon domosdoshmërisht citimin në mënyrë nominale të emrit të 

cilitdo anëtari të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut 

të operatorit ekonomik të cilët nuk duhet të jenë ose të kenë qenë të dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 45/1 të 

LPP. Pra citimi i cdo emri që ka rol mbikqyrës në shoqëri nuk kushtezohet fare me 

kompetencat e ortakut apo të administratorit të shoqërisë. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës 

kanë rol mbikëqyrës dhe si të tillë janë parashikuar nga neni 45/1 dhe formati Shtojca 8 se 

duhe të citohen në mënyrë nominale. Moscitimi i tyre përbën mosplotësim korrekt të 

shtojcës 8. Nuk qëndron as pretendimi se ankuesit, se meqënëse Rr.Gj është ortak, aksioner 

e administrator i vetëm ai e përfaqëson shoqërinë në raport me të tretët dhe ky ka 

kompetencë të shkarkojë apo të emërojë cdo anëtar të Këshillit Mbikëqyrës prandaj nuk 

duhet të deklarohen emrat e anëtarëve të Këshillit Mbikyqyrës. Kjo sepse, 

Sipas përcaktimeve të ligjit 9901/2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” Këshilli 

Mbikëqyrës është një nga organet që sipas ligjit ka kompetenca mbikëqyrëse e administrimi. 

Neni 134 pika 1 përcakton se: 
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Organet e shoqërive aksionare janë:  

a) asambleja e përgjithshme; dhe, në varësi të dispozitave të statutit,  

b) këshilli i administrimit, si organ i vetëm administrimi, i cili ushtron, njëkohësisht, 

funksione administrimi e mbikëqyrjeje, të veprimtarisë së shoqërisë (sistemi me një nivel);  

c) këshilli mbikëqyrës dhe një apo më shumë administratorë, ku funksionet e administrimit 

e të mbikëqyrjes shpërndahen ndërmjet këtyre 2 organeve (sistemi me dy nivele) 

 

Neni 166 pika 1 përcakton se:.... Në sistemin e administrimit me dy nivele, ...... këshilli 

mbikëqyrës, në cilësinë e organit mbikëqyrës, këqyr vënien në zbatim të këtyre politikave 

dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Pra, kompetencat e anëtarëve të Këshillit 

Mbikëqyrës janë të përcaktuara nga ligji dhe kanë kompetenca mbikëqyrëse dhe 

administrimi. Kompetencat e roli tyre nuk kushtohëzohet nga numri i aksionerëve apo 

adminisratorëve si edhe nga kompetencat e administratorit, qoftë ky dhe i vetëm. Këtë 

situatë e ka zgjidhur vendimi i KPP 537/2019 datë 14.08.2019 ku KPP ka vendosur 

skualifikimin e operatorit “Impress” shpk & “Marketing & Distribution” shpk, pikërisht 

sepse nuk ka plotësuar e deklaruar të gjithë emrat sipas formatit të Shtojcës 8 të DST. 

 

Në pikën 3 të VKM 914/2014 “Për rregullat e prokurimit publik” parashikohet: “3. Secili 

prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në 

nenin 45 të LPP-së dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, 

financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 

përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje”. Mosplotësimi nga Gjoka Sha i kësaj shtojcë  përbën shkak për 

skualifikimin e “Gjoka Konstruksion” Sha, & “Cobial” shpk & “JV “GR Albania” shpk & 

“Geoportal” doo degë e shoqërisë së huaj. Për sa më sipër, pretendimi i ankuesit lidhur 

me këtë pikë nuk qëndron. 

 

BOE e përfaqësuar nga Gjoka Konstruksion sha është skualifikuar edhe sepse: 

 

Në zbatim të përcaktimeve të nenit 47 të LPP, nga krahasimi i dokumentacionit të paraqitur 

nga Gjoka Sha për të dëshmuar plotësimin e kriterit për kualifikimin për punë ( nënkontrata 

e sipërmarrjes, preventiv, formular vlerësimi, akt kolaudimi, situacion përfundimtar) me 

realitetin e punimeve të kryera në objekt, rezulton se ky dokumentacion përmban të dhëna 

të rreme që nuk përptuhen me realitetin e punëve të kryera në objekt. 

 

Lidhur me këtë arsye skualifikimi, ankuesi pretendon se: 

Titullarja e AK ka qenë aktive për skualifikimin e Gjoka Konstruksion Shad he ka marrë 

pjesë në kundërshtim me përcaktimet e nenit 56 të LPP duke ndikuar në rivlerësimin e 

ofertave. Ngritja e grupit të inspektimit në objekt është në kundërshtim me përcaktimet e 

nenit 45/2 të LPP. Verifikimet për informacion të rremë duhet të ishin bërë tek operatori 

ekonomi ose tek MIE apo Njësia Zbatuese e Projektit që i ka zyrat në godinën e ARRSH. 

Grupi i inspektimit është ngritur rrufe pas ankimit të “Gjoka Konstruksion” sha dhe se ky 

grup nuk i ka aftësitë profesionale për të bërë vlerësimet e duhura teknike.  Këto pretendime 

të ankuesit nuk qëndrojnë sepse: 
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Së pari nga ankuesi nuk ngrihet asnjë pretendim lidhur me konstatimet e grupit të 

inspektimit në objekt nësë punimet e konstatuara nga ky grup si të pa kryera, ndërkohë që 

në akt kolaudim dhe në situacion përfundimtar të paraqitura të përfunduara., Kështu, 

ankuesi nuk kundërshton konkluzionin e grupit të inspektimit se punimet për zërat e më 

poshtëm, ndonëse në situacion përfundimtar janë pasqyruar si të realizuara e përfundura, 

në fakt këto nuk janë të përfunduara. 

 

Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub plastic 200 mm vendosur mbi shtresë betony C8/10 

mbushur me zhavor madhësi e kokrizuar 0-32 mm veshur  me gjeotekstil, Torktetim me llac 

cimento 1,2 Shpati përballë. Kabinet celiku  ( i galvanizuar plastic me veshje mbrojtëse 

dimensione ( 1800X1200X400 mm tipi AS: Gjenerator model P100 E Sistem modular 

kontrolli panel inteligjent, ngarkesë Ti220, system me ndricim për njoftim evakuimi, sistem 

i njoftimit të emergjencave, sistem dedektimi të alarmit të zjarit, Sistem togëzimi etj.  

 

Së dyti, duke mos e kundërshtuar këtë konkluzion, ankuesi de facto ka pranuar konkluzionin 

e AK-se që formulari i vlerësimit lëshuar për Gjoka Konstruksion sha, situacioni 

përfundimtar dhe akt kolaudimi përmbajnë të dhëna fictive , jo reale dhe që në fakt nuk 

përputhen me realitetin me zërat dhe vole reale të punimeve të kryera në terren deri në 

datën e inspektimit.  

 

Së treti, ankuesi pranon se për objektet për të cilat ka paraqitur formular vlerësimi dhe akt 

kolaudimi si të përfunduara në fakt janë ende të pa përfunduara dhe në to punohet ende. 

Kjo do të thotë që për punë të ngjashme ka paraqitur objekte të cilat nuk kanë përfunduar 

e nuk janë të shfrytëzueshëm dhe me dokumentacion që paraqet të dhëna të të rreme, cka 

në kuptim të ligjit të prokurimit dhe ligjit 8402/2008 nuk mund të konsiderohet si punime të 

ngjashme. 

 

Së katërti, nuk qëndron pretendimi për rol të titullares së AK në rivlerësimin e ofertave. E 

gjithë procedura e rivlerësimit është bërë në përputhje të plotë me përcaktimet e nenit 63 të 

LPP dhe nenit 47 të LPP. Titullarja e Ak në përmbushje të rregullt të detyrës së vet 

funksionale ka ushtruar të drejtat dhe detyrimet e veta të përcaktuara në ligjin e 

prokurimeve, rregulloren e brendshme të ARRSH-së dhe në bazë të kërkesës së Komisionit 

të Vlerësimit të Ofertave ka ngritur grupin e inspketimit e verifikimit në objekt të  të dhënave 

e informacioneve të paraqitur nga “Gjoka Konstruksion” sha. Tagrin për të ngritur grupe 

pune inspektimi dhe dërgimin e tyre në terren sipas rregullores e ka vetëm Drejtori i 

Përgjithshëm që në rastin konkret është edhe titullare e AK-së. 

 

Ngritja e grupit të inspektimit  me urdhër të titullares dhe përcjellja e raportit të inspektimit  

për ndjekje e zbatim në zyrtarët e prokurimit nuk cënon punën e KVO apo KSHA-së si edhe 

nuk përbën ndërhyrje në kompetencat e tyre. Për NjP, KVO, dhe KSHA ligji i prokurimeve 

I ka përcaktuar në mënyrë shteruese detyrat e kompetencat e tyre dhe në asnjë rast nuk e 

ka parashikuar si detyrë të tyre ngritjen e grupeve të punës për verifikim informacioni në 

rastin e paraqitjes së të dhënave të rreme nga një operator ekonomik pjesëmarrës në një 

procedurë prokurimi. KVO dhe KSHA kanë vepruar në pavarësi të plotë dhe sipas bindjes 

së tyre të brendshme kanë marrë vendimet përkatëse të cilat janë përcjellë sipas 

përcaktimeve ligjore te operatorët pjesëmarrës. Në qoftë se do të ndiqnim llogjikën e 

arsyetimit të ankimuesit, që ngritja e grupit të punës për inspektimin në terren përbën rol 
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aktiv në procesin e vlerësimit të ofertave, atëherë edhe urdhëri për caktimin e anëtarëve të 

KVO apo KSHA që bëhet me urdhër të titullarit të AK-së do të konsiderohej rol dhe ndikim 

në vendimarrje. Së pesti, nuk qëndron pretendimi i ankuesit se verifikimi i informacionit 

nuk është bërë sipas parashikimeve të nenit 45/2 të LPP sepse ky verifikim duhej të bëhej 

pranë operatorit ekonomik, ose MIE dhe Njësisë së Zbatimit të Projektit që i ka zyrat në 

godinën e ARRSH-së. Vizita në terren dhe verifikimi  në objekt të punëve të deklaraura si të 

realizuara është bërë pikërisht pranë operatorit. Më pranë se tek objekti ku është deklaruar 

puna e ngjashme e në prani të përfaqësusesve të tij ku mund të bëhej ky verifikim? Përderisa 

bëhet fjalë për informacion të rremë të një operatori ekonomik pjesëmarrës në prokurim, 

atëherë nuk mund të bëhej verifikim në MIE apo Njësisë e Zbatimit të Projektit sepse 

informacioni që do të merrej prej tyre do të ishte shkresor, kurse verifikimi synonte pikërisht 

saktësinë e këtij informacioni që dispononin këto institucione. Verifikimi u krye për punët e 

ngjashme të deklaruara nga “Gjoka Konstruksion” sha e jo për koncesionarin i cili ka 

dhënë punë me nënkontraktim operatorit “Gjoka Konstruksion” sha. Në asnjë rast nuk ka 

patur synim për verifikim mbi ecurinë e kontratës së koncesionit ku as ARRSH nuk është 

palë dhe as operatori “Gjoka Konstruksion” sha nuk është palë kontraktore. Janë 

verifikuar dhe kontrolluar dokumentacioni i deklaruar për pëmbushjen e kriterit për punë 

të ngjashme të “Gjoka Konstruksion” sha dhe krahasimi me realitetin konkret të punimeve 

të kryera në objekt. 

 

Së gjashti, nuk qëndron pretendimi për mungesë profesionalizmi e eksperiencë të grupit të 

punës që ka kryer verifikim në terren të punëve të ngjashme të deklaraura si të përfunduara. 

Përbërja e grupit të punës është kompetencë e titullarit të ARRSH-së dhe në përbëjën e tij 

kanë qenë specialistë me eksperiencë dhe kualifikimet e duhura profesionale e ligjore për 

të kryer detyrëne  ngarkuar. Grupi i punës ka kryer disa vizita në terren, ka patur në 

dispozicion dokumentacionin e plotë teknik që i’u vu në dispozicion nga zyrtarët e 

prokurimit dhe që disponon ARRSH-ja dhe ka patur edhe ing. me eksperiencë pune mbi 30 

vite si edhe paisur me licecnë profesioanle për projektim, mbikëqyrje e kolaudim punimesh. 

Nuk mund të vlerësohet profesionalzimi e aftësistë e grupit të punës nga operatori I cili 

ndodhet në kushtet e konfliktit të interest, sepse po kontrollohej e verifikohej pikërisht 

deklarimet dhe informacionet që ai ka paraqitur në prokurim. Për më tepër, konkluzionet e 

këtij grupi pune për zërat e volume të pa kryera por të përfshira në akt kolaudim e situacion 

përfundimtar sit ë përfunduara nuk janë kundërshtuar nga anukesi. Për sa më sipër, 

pretendimet e ankuesit lidhur me këtë arsye skualifikimi nuk qëndrojnë. 

 

3. Lidhur me pretendimet për kualifikimin e operatorit të klasifikuar në vend të parë, 

referuar praktikës të konsoliduar të vendimarrjes të KPP nuk do të merrte në konsideratë 

dhe nuk mund e nuk duhet të shqyrtohet nga KSHA. Neni 63 pika 1 e LPP kërkon shprehimit 

që ankkuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet që 

të  dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Një ankimues do të konsiderohet 

i dëmtuar apo disavantazhuar kur ai ka vuajtuar apo rrezikon dukshëm ( e jo thjesht në 

mënyrë imagjinare) të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i 

autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet ( rregullohet) përmes ankimit. I vetmi interes 

i ligjshëm që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një vendim i KVO-së i 

dhënë gjatë fazës së vlerësimit të ofertave është që përmes ankimit ai të fitojë kontratën. Në 

rastin konkret, kur edhe pas ankimit rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, 

atëherë ai qartësisht nuk mund të fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e 
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parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorin e klasifikuar në vend të parë do të 

pranohen, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se 

operatori ekonomik që ka paraqitur ankim vijon të mbetet i skualifikuar në kuptim të ligjit, 

interesi i tij i ligjshëm i drejtpërdrejtë  e real përkundrejt atij imagjinar nuk ka sesi të 

dëmtohet nga suskesi apo dështimi i operaotrëve të tjerë në atë procedurë prokurimi. Përsa 

më sipër KSHA nuk e ka të mundur shqyrtimin e pretendimeve lidhur me opeatorin e 

shpallur të kualifikuar në vend të parë” 

 

II.13.  Në datën 23.09.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin 

e Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. 

 

II.14 Në datën 27.09.2019, me anë të Vendimit KPP 1517/4 Protokolli , Komisioni i Prokurimit 

Publik vendosi: 

1.Të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Gjoka 

Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” doo, degë e 

shoqërisë së huaj, në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF- 19520-04-

24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond limit 2.332.573.946 

lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor 

Shqiptar. 

2. Të urdhërojë pezullimin e procedurës së mësipërme të prokurimit dhe moskryerjen e asnjë 

veprimi nga autoriteti kontraktor deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit 

përfundimtar. 

Omissis.. 

 

II.15. Në datën 8.10.2019, nëpërmjet shkresës me nr. 8755/1 prot., datë 7.10.2019, me objekt: 

“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq – 

Delvinë Loti 7”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit 

kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik ankimues. 

 

II.16. Në datën 7.2.2020 me anë të shkresës nr.9 Protokolli datë 7.2.2020, përfaqësuesi i 

bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Gjoka Konstruksion” sha ka vënë në dijeni 

Komisionin e Prokurimit Publik se  “ Omisiss… Për këto arsye, më datë 17.09.2019 ne kemi 

depozituar kallëzim penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e 

Rënda për znj. Sonila Qato. Në rrugë jo zyrtare kemi mësuar se edhe ARRSH një ditë më pas 

ka bërë kallzim për ne dhe që më pas prokuroria i ka bashkuar në një cështje të vetme të dyja 

këto kallëzime dhe ka regjistruar procesimin penal nr.207/2019. Në vijim prokuroria ka nisur 

hetimin duke ngritur një grup ekspertimi në fushën e dnërtimit për vetifikimin e volumeve të 

punimeve të kryera në objektin “Përmirësim, ndërtim operim dhe mirëmbajtje e Rrugës së 

Arbrit” Faza I-rë segemti nr. 3- “Zall Bastar-Dalje Ura e Vashës” Km 6+380÷14+500 dhe km 

28+350 deri 31+000 L=10,770 m përfshirë Tunelin T4,T5,T6 si edhe Segmenti nr.6 Ura e 

Cerenecit-Bllatë Km 60+620÷66+760, L=6,140 që janë paraqitur në tenderin me objekt 

“Ndërtim rrugës Kardhiq-Delvinë Loti 7” në datën 17.06.2019. Omissis…. Është kryer akti i 

ekspertimit, i cili na është dërguar zyrtarisht pas kërkesës sonë shkresore për t’u njohur me 

këtë akt. Akti i ekspertimit shpreh shumë qartë që ne jo vetëm  që nuk kemi deklaruar punime 

të pa kryera por në fakt është realizuar volum punimesh më i madh nga ai i situacionuar. 
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Bashkëngjitur shkresës së mësipërme, është dorëzuar edhe kopje e shkresës nr.1070/1 

protokolli datë 4.2.2020 të lëshuar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për 

Krimet e Rënda Tiranë, ku deklarohet  inter allia  se  “Në përgjigje të kërkesës suaj nr.8 prot 

datë 4.2.2020 ju konfirmojmë se në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së 

Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Ogranizuar  nuk rezulton që në emër të shoqërisë 

“Gjoka Konstruksion” shat ë jetë regjistruar ndonjë procesim penal.  

Bashkëngjitur është dorëzuar edhe vërtetim datë 4.2.2020 lëshuar nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë deklarohet se:  “Gjoka Konstruksion” sha me NUIS J91815014U Sipas 

regjistrave tanë nuk rezulton të ketë process penal nga daa 1.01.2019 deri më sot. 

Gjithashtu është dorëzuar edhe shkresa nr. 189/1 protokolli datë 8.1.2020 lëshuar nga 

Prokuroria e  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Ogranizuar,  si shkresë shoqëruese 

e kopjes së akt ekspertimit  teknik të datës 29.10.2019., shoqëruar me Vendimin e datës 

11.10.2019 për kryerjen e Ekspertimit Teknik dhe akt ekspertimin.” 

 

II.17. Në datën 20.05.2020 operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha ka dorëzuar shkresën 

nr.36 protokolli datë 20.05.2020 me anë të së cilës ka kërkuar shprehjen me vendim 

përfundimtar të Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me cështjen në fjalë.  

 

II.18. Në datën 4.06.2020 me anë të Vendimit KPP 1517/9 Protokolli datë 4.06.2020 KPP ka 

vendosur: 

 

1.“ Të pezullojë shqyrtimin administrative të ankesës së bashkimit të operatorëve ekoonomikë 

Gjoka Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” doo, 

degë e shoqërisë së huaj, në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF- 

19520-04-24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond limit 

2.332.573.946 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, 

Autoriteti Rrugor Shqiptar deri në përfundimin e shqyrtimit të cështjes nga organet gjyqësore.  

Ky vendim hyn në fuqi me njëherë.” 

 

II.19. Në datën 12.06.2020, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të shkresës nr.568 protokolli 

datë 12.06.2020 ka kërkuar mendim nga Prokuroria e  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit 

të Ogranizuar se  “Omissis… Kërkojmë nga ana Juaj mendim mbi situatën e mësipërme në 

lidhje me këto dy procedime penale dhe në rast se institucioni i Komisionit të Prokurimit Publik 

mund të vijojë me shqyrtimin e kërkesës së ankimuesit në respect të ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe Kodit të Procedurave Administrative mbi 

shqyrtimin administrative të ankesës së depozituar pranë institucionit të Komisionit të 

Prokurimit Publik.” 

 

II.20. Në datën 19.06.2020 me atë shkresës nr.4349/1 protokolli datë 19.06.2020 Prokuroria e  

Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku sqarohet se:  “ Prokuroria e  

Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, po kryen hetime në kuadër të 

procedimit penal nr.175 të vitit 2019 për veprat penale të parashikuara nga nenet 248,258,259 

të Kodit Penal. Objekti I hetimit të këtij procedimi penal është procedura e ndjekur nga 

Autoriteti Rrugor Shqiptar ( ARRSH) në cilësinë e autoritetit kontraktor,në prokurimin me 

objekt “Ndërtim i Rrugës Kardhiq-Delvinë Loti 7” Ky procedim penal ka filluar mbi bazën e 

kallëzimit të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” e cila ka cilësinë e kallëzuesit të veprës penale. 

Procesimi Penal nr. 175 i vitit 2019 është në fazën e hetimeve paraprake dhe ecuria e tij nuk 
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kushtëzohet nga shqyrtimi administratvi që po kryen Komisioni i Prokurimit Publik  në lidhje 

me ankësen e bashkimi të operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha & “Cobial” shpk 

& “JV “GR Albania” shpk & “Geoportal” d.o.o.” 

 

III 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga 

autoriteti kontraktor, 

 

Arsyeton 

 

III.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të bashkimit të operatorëve ekonomikë 

ankimues, ( thema decidendum) KPP sqaron se procedura e shqyrtimi administrativ të ankesës 

së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik rregullohet nga ligji 

nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” si edhe  lex specialis, ligji nr.9643 datë 

20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit 

Publik vlerëson se në datën 7.2.2020 me anë të shkresës nr.9 protokolli të dorëzuar nga 

përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha  dhe protokolluar 

pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 1517 protokolli datë 7.2.2020 është vënë në dijeni 

në lidhje me dorëzimin e kallëzimit penal nga shoqëria “Gjoka Konstruksion” sha pranë 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  duke regjistruar procedimin 

penal nr.207 të vitit 2019. Gjithashtu, përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë 

ankimues ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik edhe kopje të shkresës nr.1070/1 

protokolli datë 4.2.2020 lëshuar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet 

e Rënda, Tiranë e cila inter allia është shprehur se:  “ Ju konfirmojmë se në regjistrin e njoftimit 

të veprave penale të Prokurorisë së Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

nuk rezulton që në emër të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha të jetë regjistruar ndonjë 

procedim penal. Gjithashtu, përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues ka 

dorëzuar edhe vërtetim lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me anë të së cilës 

vërtetohet se deri më dt 4.2.2020 ndaj shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha  nuk rezulton të 

ketë process penal. Gjithashtu, në datën 20.05.2019 me anë të shkresës nr.36 protokolli datë 

20.05.2020 të protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr.1517/8 protokolli, 

përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues inter allia argumenton se:  “ 

Prokuroria e Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me “Kthim Përgjigje” 

nr.189/3 prot datë 14.05.2020 konfirmon se po kryen hetime në kuadër të procedimit penal 

nr.175 të vitit 2019 i cili vazhdon të jetë në fazën e ehtimeve paraprake, procedim i filluar mbi 

bazën e kallëzimit të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha në cilësinë e kallëzuesit të veprës 

penale, për veprat penale të parashikuara në nenet 248,258,259 të Kodit Penal, ku objekti i 

hetimi i këtij procedimi penal është procedura e ndjekur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në 

cilësinë e autoritetit kontraktor në prokurimin me objekt “Ndërtim rrugës Kardhiq-Delvinë, 

Loti 7”. Në kthim përgjigjen e saj Prokuroria e Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar konfirmon se në regjistrin e veprave penale, përbri procedimit penal nr.175 të vitit 

2019 nuk rezulton të jenë shënuar emrat e shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha, administratorit 

të saj z. Rrok Gjoka apo ndonjë punonjësi tjetër të saj dhe në këtë mënyrë  ata nuk kanë cilësinë 

e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime”. 
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III.1.1. Komisionit të Prokurimit Publik me nr.1517/8 Protokolli datë 20.05.2020, përfaqësuesi 

i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues ka informuar Komisionin e Prokurimit Publik 

se bazuar në shkresën nr.189/1 Protokolli B.D. datë 8.1.2020 sqarohet se çështja penale nr.175 

e vitit 2019 ndodhet në hetim. Gjithashtu, me anë të shkresës së mësipërme është vënë në 

dispozicion edhe kjo kopje e aktit të ekspertimit  teknik të datës 29.10.2019. Të ndodhur në 

kushtet kur çështja administrative, objekt shqyrtimi ndodhet në hetim nga organet kompetente 

gjyqësore, Komisioni i Prokurimit Publik në datën 4.6.2020 me anë të Vendimit nr.1517/9 

Protokolli datë 4.06.2020 ka vendosur: 

“Pezullimin e shqyrtimit administrative të ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë 

“Gjoka Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” doo, 

degë e shoqërisë së huaj, në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF- 

19520-04-24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond limit 

2.332.573.946 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, 

Autoriteti Rrugor Shqiptar, deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga organet gjyqësore. 

Vendimi i mësipërm është bazuar në nenin 66 pika 1 të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ku parashikohet se:  “ Nëse organi publik që 

zhvillon procedurën përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen 

e procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është 

kompetent një gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi publik që zhvillon 

procedurën administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të formës së 

prerë për çështjen paraprake dhe njofton palën në lidhje me këtë.”  

 

Në datën 12.06.2020, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të shkresës nr.568 protokolli datë 

12.06.2020 ka kërkuar mendim nga Prokuroria e  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Ogranizuar se  “Omissis… Kërkojmë nga ana Juaj mendim mbi situatën e mësipërme në lidhje 

me këto dy procedime penale dhe në rast se institucioni i Komisionit të Prokurimit Publik mund 

të vijojë me shqyrtimin e kërkesës së ankimuesit në respekt të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe Kodit të Procedurave Administrative mbi shqyrtimin 

administrative të ankesës së depozituar pranë institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik.”   

 

Në datën 19.06.2020 me atë shkresës nr.4349/1 protokolli datë 19.06.2020 Prokuroria e  

Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku sqarohet se:  “ Prokuroria e  

Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, po kryen hetime në kuadër të 

procedimit penal nr.175 të vitit 2019 për veprat penale të parashikuara nga nenet 248,258,259 

të Kodit Penal. Objekti I hetimit të këtij procedimi penal është procedura e ndjekur nga 

Autoriteti Rrugor Shqiptar ( ARRSH) në cilësinë e autoritetit kontraktor,në prokurimin me 

objekt “Ndërtim i Rrugës Kardhiq-Delvinë Loti 7” Ky procedim penal ka filluar mbi bazën e 

kallëzimit të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” e cila ka cilësinë e kallëzuesit të veprës penale. 

Procesimi Penal nr. 175 i vitit 2019 është në fazën e hetimeve paraprake dhe ecuria e tij nuk 

kushtëzohet nga shqyrtimi administrativ që po kryen Komisioni i Prokurimit Publik  në lidhje 

me ankesën e bashkimi të operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha & “Cobial” shpk 

& “JV “GR Albania” shpk & “Geoportal” d.o.o.”.  

 

Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik, para se të vijojë me shqyrtimin në themel të 

ankimit administrativ të bashkimit të operatorëve ekonomikë vlerëson të ndalet nëse ka pengesa 

ligjore për vijimin e shqyrtimit në themel të ankesës. Konkretisht, neni 66 pika 1 e ligjit 

nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, parashikon  inter 
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allia se “Nëse organi publik që zhvillon procedurën përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës 

është parakusht për zgjidhjen e procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për 

zgjidhjen e së cilës është kompetent një gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi 

publik që zhvillon procedurën administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi 

të formës së prerë për çështjen paraprake dhe njofton palën në lidhje me këtë”.  

 

III.1.2. KPP sqaron se ushtron veprimtarinë e tij, bazuar në parimet kryesore të së drejtës, 

mbështetur në ligjin procedurial ( KPrA) dhe në ligjin material ( lex specialiss), ligjin nr.9643 

datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar. Kështu, në respekt të nenit 66 pika 1 të 

K.Pr.A, KPP vlerëson të marrë në shqyrtim dy momente:  

 

i. Nëse vijimi i shqyrtimit të cështjes në fjalë pengon ecurinë e procedimit penal të nisur nga 

Prokuria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, sot  Prokuroria e Posacme 

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, krijuar me ligj të posacëm,  ligji  Nr. 95/2016 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar”. 

 

ii.Nëse organi publik që zhvillon procedurën, Komisioni i Prokurimit Publik  përballet me një 

çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen e procedurës dhe që përbën një çështje 

ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është kompetent një gjykatë ose organ tjetër (“çështja 

paraprake”). 

 

III.1.3. Në lidhje me cështjen e parë, nëse vijimi i shqyrtimit të çështjes administrative pengon 

ecurinë e procedimit penal, Komisioni i Prokurimit Publik së pari, sqaron se referuar shkresës 

nr.4349/1 protokolli datë 19.06.2020 të Prokurorisë së  Posacmë kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar inter allia është sqaruar se  Prokuroria e  Posacmë kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, po kryen hetime në kuadër të procedimit penal nr.175 të vitit 

2019 për veprat penale të parashikuara nga nenet 248,258,259 të Kodit Penal. Objekti i hetimit 

të këtij procedimi penal është procedura e ndjekur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ( ARRSH) 

në cilësinë e autoritetit kontraktor, në prokurimin me objekt “Ndërtim i Rrugës Kardhiq-

Delvinë Loti 7”. Ky procedim penal ka filluar mbi bazën e kallëzimit të shoqërisë “Gjoka 

Konstruksion” e cila ka cilësinë e kallëzuesit të veprës penale. Procesimi Penal nr. 175 i vitit 

2019 është në fazën e hetimeve paraprake dhe ecuria e tij nuk kushtëzohet nga shqyrtimi 

administrativ që po kryen Komisioni i Prokurimit Publik  në lidhje me ankësen e 

bashkimi të operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha & “Cobial” shpk & “JV 

“GR Albania” shpk & “Geoportal” d.o.o.”   

Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se referuar edhe aktit mbi kthim përgjigjes 

nga Prokurorisë së  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sqarohet se ecuria 

e tij nuk kushtëzohet nga shqyrtimi administrativ që po kryen Komisioni i Prokurimit Publik  

në lidhje me ankësen e bashkimi të operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha & 

“Cobial” shpk & “JV “GR Albania” shpk & “Geoportal” d.o.o.”.    Referuar ligjit procedurial 

penal, Kodi i Procedurës Penale, një rregullim specifik i pasojave të procedimit civil dhe 

administrativ në atë penal rregullohet nga neni 71 i tij, ku parashikohet se:  “1. Vendimi civil i 

formës së prerë është i detyrueshëm për gjykatën që gjykon çështjen penale vetëm përsa i përket 

faktit nëse vepra ka ndodhur ose jo, por jo për fajësinë e të pandehurit.  
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2. Kur vendimi penal varet nga zgjidhja e një mosmarrëveshje mbi gjendjen familjare ose mbi 

shtetësinë, për të cilën ka filluar një procedim pranë gjykatës kompetente, gjykata penale mund 

të vendosë, edhe kryesisht, pezullimin e shqyrtimit gjyqësor derisa mosmarrëveshja të zgjidhet 

me vendim të formës së prerë. Pezullimi nuk pengon kryerjen e veprimeve të ngutshme.” 

 

Konkretisht, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se nuk ndodhemi në kushtet e nenit 71 të 

K.pr.P, pasi gjykata penale nuk ka vendosur pezullimin e shqyrtimit të saj gjyqësor deri në 

përfundimin e shqyrtimit administrativ nga organi kompetent, Komisioni i Prokurimit Publik, 

gjithashtu, edhe Prokuroria e së  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka 

sqaruar se ecuria e procedimit penal nuk kushtëzohet nga shqyrtimi administrativ që po kryen 

Komisioni i Prokurimit Publik. Gjithashtu, referuar materialeve të administruar në fashikullin 

e shqyrtimit administrativ, nuk rezulton se ndaj përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve 

ekonomikë të jetë regjistruar në regjistrat penal cështje penale, ndërkohë në cështjen penale në 

fjalë, përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë paraqitet në cilësinë e kallëzuesit. 

 

III.1.4. Në lidhje me çështjen e dytë, se nëse organi publik që zhvillon procedurën, Komisioni 

i Prokurimit Publik  përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen e 

procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është kompetent 

një gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), Komisioni i Prokurimit Publik, referuar edhe 

materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative, konstaton se referuar 

arsyeve të skualifikimit, të cilat përbëjnë edhe thelbin e mosmarrëveshjes administrative midis 

autoritetit kontraktor, zhvillues të procedurës së prokurimit dhe bashkimit të operatorëve 

ekonomikë janë dy, njëra prej të cilave lidhet me pretendimet e autoritetit kontraktor për 

dorëzimin e dokumenteve të rremë për qëllime kualifikimi, në lidhje me kontratat e ngjashme 

të dorëzuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues,  si edhe në lidhje me pretendimet 

për mos dorëzimin në formën e duhur të deklaratave, pjesë të dokumenteve të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi.  

Në lidhje me cështjen e parë, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se kemi të bëjmë me një 

çështje ligjore, e cila nuk ka qenë objekt i kallëzimit në prokurori nga palët si edhe nuk shfaqet 

nevoja e ekspertizës së thelluar, por Komisioni i Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 19/1 

e vijues, si edhe nenin 64 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të 

ndryshuar, mund të vijojë me shqyrtimin në themel të cështjes në fjalë. Në lidhje me arsyen 

tjetër të skualifikimit, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se krahas shqyrtimit të ankesës 

në mbështetje të nenit 19/1 e vijues, si edhe nenin 64 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar mund të mbështetet edhe në provat e tjera shkresore të 

dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues, për të cilat do të trajtohen gjatë shqyrtimit të 

themelit në këtë vendim.  

 

III.1.5. Sa më sipër arsyetuar, Komisioni i Prokurimit Publik nëvizon se ndër qëllimet kryesore 

të ligjit për prokurimin publik janë ato të eficencës, efikastitetit dhe sigurimin e mirëprodrimit 

të fondeve publike, kjo parashikuar edhe nga neni 1 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar. KPP sqaron se elementi i përbashkët në tre qëllimet kryesore 

të mësipërme është ai i shpejtësisë në kohë të zhvillimit të procedurave të prokurimit publik. 

Ligjvënësi, në përgjithësi, referuar ligjit të prokurimit publik ka parashikuar afate të shpejta 

proceduriale si në realizimin e procedurave të prokurimit gjithashtu edhe në trajtimin e 

ankesave në këto procedura. Gjithashtu, edhe në raste të ngjashme  mutatis mutandis, ligjvënësi 

ka dhënë mundësinë e mos pezullimit të procedurave të prokurimit, kur pezullimi dëmton 
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tërthorazi interesin publik, parashikuar edhe nga nenin 64 pika 2 gërma “b” të ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku parashikohet se:  “2. Komisioni i 

Prokurimit Publik,  në çdo kohë, pas marrjes së ankesës dhe para lidhjes së kontratës kur nuk 

vendos pezullimin,   mund ta lejojë autoritetin kontraktor, me anë të një urdhri të ndërmjetëm 

deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, të vazhdojë procedurën e prokurimit, nëse: b) 

pezullimi dëmton tërthorazi interesin publik, autoritetin kontraktor ose ofertuesit.”  Në rastin, 

konkret, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, ndodhur në kushtet kur organet kompetente 

gjyqësore që po hetojnë cështjen në fjalë janë shprehur se shqyrtimi i cështjes administrative 

nuk cënon ecurinë e procesit penal, ku referuar dokumentacionit të administruar në fashikullin 

e shqyrtimit administrativ,   si edhe mbështetur në faktin se vetë organi publik mund të vijojë 

shqyrtimin e themelit të cështjes referuar fakteve dhe provave të administruar, vlerëson 

fillimisht të përfundojë pezullimin e shqyrtimit administrativ të ankesës bashkimit të 

operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk 

& “Geoportal” doo, degë e shoqërisë së huaj nr.1517 protokolli viti 2019 dhe të vijojë me 

shqyrtimin në themel të pretendimeve të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues. 

 

III.2. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues Gjoka 

Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” doo, degë e 

shoqërisë së huaj se arsyeja e skualifikimit:  “  Rezulton se Gjoka Konstruksion sha ka dorëzuar 

shtojcën 8 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme “nga ku rezulton se nuk ka 

deklaruar në formën dhe mënyrën e duhur emrat e anetareve te keshillit mbikqyres sipas 

shtojcës 8 të dokumentave standarte të tenderit e rrjedhimisht edhe të dokumentave të 

procedurës së prokurimit objekt ankimi. Shtojca “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të 

përgjithshme” nuk lë vend për konfuzion për mënyrën e plotësimit të saj dhe akoma më tej këto 

shtojca janë standarte dhe duhet të plotësohen me përpikmëri në mënyrën që janë konceptuar. 

Ligji i prokurimit parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët 

kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës 

së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte 

paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion momentin 

procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë 

para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Mosparaqitja e ndonje kerkese 

per sqarim lidhur me kete pike, deshmon se operatori ka qene i qarte dhe do duhej ta plotesonte 

sipas formatit te kerkuar ne DST. Referuar vendimit te KPP 537/2019 date 14.08.2019 (pra jo 

me shume se dy jave me pare), ku KPP ka vendosur skualifikimin e operatorit “Impress” shpk 

& “Marketing & Distribution” shpk pikerisht, sepse nuk ka plotesuar e deklaruar te gjithe 

emrat sipas formatit te shtojces 8 te DST. Konkretisht , KPP ne kete vendim shprehet:… KPP 

gjykon se në rastin konkret nuk jemi ne kushtet e devijimit të vogël apo pamundësisë së 

autoritetit kontraktor për të verifikuar se kush është ortaku i shoqërisë Marketing&Distribution 

shpk, por jemi përmballë mospotësimit në formën e duhur të një shtojce e cila është pjesë 

përbërëse e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi dhe është e detyrueshme 

që të plotësohet sipas formatit të miratuar nga organet ligjzbatuese. Formati i shtojcës e kërkon 

që të citohen emrat konkretë të të gjithë subjekteve të përmendur më sipër në mënyrë nominale 

ndryshe shtojca do të ishte konceptuar në mënyrë të përgjithshme. Për këtë shkak shtojca e 

dorëzuar nga anëtari i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë 11 

Marketing&Distribution shpk nuk konsiderohet e rregullt pasi nuk përmban të gjithë elementët 

e nevojshëm dhe të detyrueshëm për tu plotësuar Në pikën 3 te VKM 914/2014 “ Per rregullat 

e prokurimit publik “ parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 
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kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen 

nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo 

furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Mosplotesimi nga Gjoka Konstruksion sha i kësaj 

shtojcë përbën shkak per skualifikimin e BOE Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. 

& “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj” nuk qëndron, 

Komisioni i Prokurimit Publik vëren se: 

 

III.2.1. Në shtojcën 12  “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit” të dokumenteve të 

procedurës së prokurimit objekt ankimi parashikohet se: 

 

Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë 

objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të 

deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për 

Organizatat jo Fitimprurëse”. 

b)  nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

c)   nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me 

veprimtarinë profesionale. 

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve 

shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj 

duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 

vetëdeklaratën e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë 

e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

a.     Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomikë është 

krijuar zyrtarisht;  

   b.      Prokura e posaçme.  
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III.2.2. Në shtojcën 8 të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është 

parashikuar: “ 

 

Shtojca 8 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet 

në datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur 

ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si 

person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

   Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga 

veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP1. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës 

së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

 

                                                           
1 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar 

në këtë Deklaratë  
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 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin 

e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë 

e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

III.2.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Komisioni i 

Prokurimit Publik konstaton se në përmbushje të kriterit të mësipërm, anëtari i bashkimi të 

operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sha ka dorëzuar: 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet 

në datë 17.06.2019 ora 11:00 nga Autoriteti Kontraktor  Autoriteti Rrugor Shqiptar me objekt 

Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”,  me fond limit 2.332.573.946 ( dymiliard e treqind 

e tridhjetë e dy million e pesëqind e shtatëdhjetë e tremijë e nëntëqind e dyzetë e gjashtë) lekë 

pa TVSH. 

 

Unë i nënshkruari Rrok Gjoka me cilesinë administratorit të  operatorit ekonomik Gjoka 

Konstruksion sha  deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha është i regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur 

ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si 

person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

   Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

RROK GJOKA 
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uk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP2. 

 Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha nuk është dënuar me vendim të gjykatës 

së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 Operatori ekonomik _“Gjoka Konstruksion” sha ka paguar të gjitha detyrimet për 

pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë 

e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës 17.06.2019 

Nënshkrimi i ofertuesit  ( specimenti) 

Vula                             (vula) 

 

III.2.4. Në nenin 45 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar 

parashikohet se: “1.  Autoriteti kontraktor skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve 

të kontratave publike çdo operator ekonomik, nëse është ose ka qenë i dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë, për ndonjë nga veprat penale të mëposhtme: 

 a) pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, bandë e armatosur, 

organizatë terroriste; 

 b) korrupsion; 

 c) mashtrim; 

 ç) pastrim parash ose financim i terrorizmit;  

d) vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari terroriste;  

dh) organizim, drejtim ose financim i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, si 

dhe i veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve; 

 e) falsifikim; 

 ë) shfrytëzim i punës së të miturve dhe forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore. 

Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik zbatohet edhe kur personi i dënuar me një 

vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose 

mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese, 

vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij” 

 

Në nenin 15 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin “ 

Përmbushja e kritereve të përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të 

nenit 45 të LPP-së realizohet nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim nga ana e 

kandidatit ose ofertuesit. Vetëdeklarimi bëhet nën përgjegjësinë e plotë të kandidatit ose 

                                                           
2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar 

në këtë Deklaratë  
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ofertuesit. Në rast se ka dyshime mbi vërtetësinë e këtij deklarimi, autoriteti kontraktor ka të 

drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme” 

 

III.2.5.  Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, referuar 

ankesës së dorëzuar pranë autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në 

lidhje me arsyen e mësipërme të skualifikimit, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues, 

ndër të tjera ka argumentuar se:  “ Omissis.. Gjoka Konstruksion Sha ka dorëzuar shtojcën 8 

‘Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” në formën dhe mënyrën e duhur. Rrok 

Gjoka është administrator dhe aksioner i vetëm me 100 % të aksioneve të shoqërisë “Gjoka 

Konstruksion” sha. Administrator i vetëm i shoqërisë i caktuar në Statutin e Shoqërisë dhe akt 

themelimin e saj pa kufizim kohor z. Rr. Gj ka të gjithë targin e përfaqësimit dhe vendimarrjes 

në lidhje me të gjitha veprimtaritë që shoqëria ka me të tretë. Bazuar në statut dhe akt themelimi 

këshilli emërohet dhe shkarkohet nga vetë RR.Gjoka. Si aksioner i vetëm dhe administrator ai 

përfaqëson shoqërinë dhe njëkohësisht ka tagrin e drejtimit të shoqërisë dhe vendimarrjes në 

lidhje me përcaktimin e politikave tregëtare, ndryshime të statutit, emërimin e shkarkimin e 

anëtarëve të këshillit të administrimit, emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve 

kontabël të autorizuar, miratimin e skemës së shpërblimeve, miratimin e pasqyrave financiare 

vjetore, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, pjesëtimin e aksioneve dhe 

anullimin e tyre, ndryshime në të drejtat që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të vecanta, 

përfaësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit, riorganizimin dhe prisjen 

e shoqërisë, miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve t ësaj, çështje të tjera të 

parashikuara nga ligji apo statuti. E gjejmë të pa pavend përdorimin e analogjisë së bërë me 

operatorin “Impress” shpk & “Marketing and Distribution” shpk në lidhje me shtojcën 8 dhe 

Vendimin e KPP 537/2019. Vendimet e KPP janë të detyrueshme për zbatim për palët në 

process. Por gjithësesi, në lidhje me këtë vendim, KVO duhejt të analizonte më hollësisht kur 

të merrte në referim, pasi shtojca 8 sipas këtij vendimi rezulton e plotësuar vetëm nga 

administratori i shoqërisë z. S.V një punonjës i saj dhe jo për ortakun e saj zj. V.N e cila është 

ortake me 100% të kuotave të kësaj shpk-je. Përkundrazi në këtë procedurë Gjoka Konstruksion 

Sha e ka plotësuar dhe dorëzuar shtojcën 8 në përputhje me kërkesat pasi është Rr.Gj. aksioner 

i vetëm dhe anëtar i vetëm i Asamblesë së Përgjithshme  të Aksionerëve. Administratori dhe 

aksioneri i vetëm i shoqërisë aksionere, Gjoka Konstruksion sa në cilësinë e drejtuesit të 

shoqërisë, përfaqësuesit të saj me të tretë, vendimarrësit i cili ka kompetenca të plota 

kontrolluese brenda operatorit ekonomik është Rrok Gjoka. Ligjvënësi ka kërkuar garanci në 

lidhje me këto persona të cilët kanë këto kompetena brenda operatorit ekonomik dhe kohëishst 

gëzon të gjithë të drejtën e veritifkimit të deklarimit për përfaqësuesin e operarorit ekonomik. 

Me përgjegjësi të plotë kemi deklaraur se au nik ka qenë i dënuar për veprat penale sipas nenit 

45/1; Për më tepër për analogji rastin për totakun zj. V.N theksojmë se sipas ligjit për tregëtarët 

dhe shoqëritë tregëtare kur aksioneri është i vetëm ai gëzon të njëjtat përgjegjësi në të drejta 

dhe detyrime përpara të tretëve si ortaku i vertëm me përgjigjëi të kufizuar. Referuar DST, 

shtojcës 8 ku shprehimisht: Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit 

ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje 

ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP. Ky deklarim kërkohet dhe bën llogjikë për të gjithë 

ata persona brenda OE që kanë funksione vendimarrëse, kontrolluese ose kompetenca 
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përfqësimi dhe këshilli mbikqyrës në shoqërinë “Gjoka Konstruksion” nuk ka asnjë rol të tillë, 

çdo tagër i përshkruar në këtë pikë të DST realizohet vetëm nga z. Rrok Gjoka si administrator 

dhe ortak i vetëm i shoqërisë. Për sa më sipër, veprimet e paligjshme të kryera nga KVO nuk 

mund dhe duhet të pranohen nga AK pasi janë jashtë afatit të vlerësimit dhe procedurës së 

parashikuar në ligjin “Për prokurimin publik” dhe VKM “Për rregullat e prokurimit publik” 

dhe cënojnë rëndë parimin e sigurisë juridike”.  

 

Bazuar në parimin e kontradiktoritetit, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në lidhje me 

pretendimin e mësipërm, autoriteti kontraktor, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave ka arsyetuar 

inter allia se: “Gjoka Konstruksion” sha sipas ekstraktit të QKR-së është shoqëri aksionere me 

dy nivele dhe ka këshill mbikqyrës ku anëtarët janë edhe E.Gj. EGJ dhe F.GJ kurse 

administrator dhe ortak i vetëm është RR.Gj. Formati standard i shtojcës 8 si edhe përcaktimet 

e nenit 45/1 të LPP janë të qarta të ftohta dhe nuk lënë aspak vend për paqartësi apo konfuzion 

se cilët emra duhet të citohen dhe deklarohen te shtojca 8. Formati standard i shtojcës 8. 

Deklarimi është i tillë që kërkon domosdoshmërisht citimin në mënyrë nominale të emrit të 

cilitdo anëtari të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut të 

operatorit ekonomik të cilër nuk duhet të jenë ose të kenë qenë të dënuar me vendim gjyqësor 

të formës së prerë për asnjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP. Pra citimi 

i cdo emri që ka rol mbikqyrës në shoqëri nuk kushtezohet fare me kompetencat e ortakut apo 

të administratorit të shoqërisë. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës kanë rol mbikëqyrës dhe si të 

tillë janë parashikuar nga neni 45/1 dhe formati Shtojca 8 se duhe ttë citohen në mënyrë 

nominale. Moscitimi i tyre përbën mosplotësim korrekt të shtojcës 8. Nuk qëndron as pretendimi 

se ankuesit, se meqënëse Rr.Gj është ortak, aksioner e administrator i vetëm ai e përfaqëson 

shoqërinë në raport me të tretët dhe ky ka kompetencë të shkarkojë apo të emërojë cdo anëtar 

të Këshillit Mbikëqyrës prandaj nuk duhet të deklarohen emrat e anëtarëve të Këshillit 

Mbikyqyrës. Kjo sepse,Sipas përcaktimeve të ligjit 9901/2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë 

tregëtare” Këshilli Mbikëqyrës është një nga organet që sipas ligjit ka kompetenca mbikëqyrëse 

e administrimi. Neni 134 pika 1 përcakton se: 

Organet e shoqërive aksionare janë:  

a) asambleja e përgjithshme; dhe, në varësi të dispozitave të statutit,  

b) këshilli i administrimit, si organ i vetëm administrimi, i cili ushtron, njëkohësisht, 

funksione administrimi e mbikëqyrjeje, të veprimtarisë së shoqërisë (sistemi me një nivel);  

c) këshilli mbikëqyrës dhe një apo më shumë administratorë, ku funksionet e administrimit 

e të mbikëqyrjes shpërndahen ndërmjet këtyre 2 organeve (sistemi me dy nivele)Neni 166 

pika 1 përcakton se:.... Në sistemin e administrimit me dy nivele, ...... këshilli mbikëqyrës, 

në cilësinë e organit mbikëqyrës, këqyr vënien në zbatim të këtyre politikave dhe përputhjen 

e tyre me ligjin dhe statutin. Pra, kompetencat e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës janë të 

përcaktuara nga ligji dhe kanë kompetenca mbikëqyrëse dhe administrimi. Kompetencat e 

roli tyre nuk kushtohëzohet nga numrii aksionerëve apo adminisratorëve si edhe nga 

kompetencat e administratorit, qoftë ky dhe i vetëm. Këtë sitatë e ka zgjidrhu vendimi i KPP 

537/2019 datë 14.08.2019 ku KPP ka vendosur skualifikimin e operatorit “Impress” shpk 

& “Marketing & Distribution” shpk, pikërisht sepse nuk ka plotësuar e deklaruar të gjithë 

emrat sipas formatit të Shtojcës 8 të DST. 

Në pikën 3 të VKM 914/2014 “Për rregullat e prokurimit publik” parashikohet: “3. Secili 

prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në 

nenin 45 të LPP-së dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, 

financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 
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përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje”. Mosplotësimi nga Gjoka Sha i kësaj shtojcë  përbën shkak për 

skualifikimin e “Gjoka Konstruksion” Sha, & “Cobial” shpk & “JV “GR Albania” shpk & 

“Geoportal. doo degë e shoqërisë së huaj. Për sa më sipër, pretendimi i ankuesit lidhur me 

këtë pikë nuk qëndron. BOE e përfqësuar nga Gjoka Konstruksion sha është skualifikuar 

edhe sepse: Në zbatim të përcaktimeve të nenit 47 të LPP, nga krahasimi i dokumentacionit 

të paraqitur nga Gjoka Sha për të dëshmuar plotësimin e kriterit për kualifikimin për punë 

( nënkontrata e sipërmarrjes, preventiv, formular vlerësimi, akt kolaudimi, situacion 

përfundimtar) me realitetin e punimeve të kryera në objekt, rezulton se ky dokumentacion 

përmban të dhëna të rreme që nuk përputhen me realitetin e punëve të kryera në objekt.” 

 

III.2.6. Për një shqyrtim të drejtë të pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues dhe 

pretendimeve të autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik së pari, vlerëson të ndalet 

në interpretimin qëllimor të ndryshimeve të nenit 45 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar, kjo mbështetur edhe në parimin e së drejtës se  ratio legis est 

anima legis, (qëllimi i ligjit është edhe shpirti i ligjit). Kështu, Komisioni i Prokurimit Publik 

vlerëson t’i drejtohet relacionit për projekt-ligjin “Për disa ndryshime në ligjin nr.9643 datë 

20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar, e cila ka sjellë njëherazi edhe ndryshimin e 

nenit 45 të ligjit për prokurimin publik, ( ndryshimet me ligjin nr.103/2018). Konkretisht, në 

relacion ndër të tjera parashikohet se:  “ Në bazë të legjislacionit të prokurimit publik në fuqi, 

çdo operator ekonomik që synon të fitojë kontrata publike dhe rrjedhimisht dhe fonde publike, 

duhet të plotësojë paraprakisht disa kushte të cilat ndahen në kushte ligjore, ekonomiko-

financiare dhe teknike. Nëse kushtet ekonomiko-financiare dhe kushtet teknike, synojnë të 

sigurojnë që subjekti fitues i kontratës publike është i aftë ta zbatojë atë, kushtet ligjore, synojnë 

të sigurojnë që kontrata publike po lidhet me një subjekt privat që funksionon në përputhje me 

legjislacionin dhe rregullat në vend, si dhe ka integritet, profesionalizëm dhe përgjegjshmëri. 

Në këtë frymë është dhe neni 45, në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik në 

fuqi”, të ndryshuar. Në këtë nen, ndër të tjera, parashikohet dhe ndalimi i dhënies së kontratave 

publike, operatorëve 1 ekonomikë, të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për një 

listë veprash penale. Duke pasur në konsideratë ndjeshmërinë e qeverisë për të luftuar 

kriminalitetin në vend, duke shmangur në çdo rast dhe me çdo mjet dhënien e kontratave publike 

dhe fondeve publike, operatorëve ekonomikë të dënuar penalisht, u mor në analizë parashikimi 

aktual në ligjin për prokurimin publik duke u vlerësuar dhe në mënyrë krahasimore me 

parashikimin respektiv në direktivën përkatëse të BE-së. Nga analiza rezultoi se parashikimi 

ligjor aktual nuk ezauron edhe rastet kur një përfaqësues i operatorit ekonomik aksionar, ortak, 

administrator, përfaqësues ligjor etj., është i dënuar me vendim të formës së prerë, si dhe në 

listën e veprave penale të parashikuara, vlerësohet e nevojshme të shtohen dhe disa vepra të 

tjera. Ky amendim vjen edhe më shumë në përputhje me nenin respektiv të direktivës përkatëse 

të BE-së. Një parashikim i tillë më i zgjeruar dhe më gjithëpërfshirës, ku përjashtohet nga 

mundësia për të fituar një kontratë publike jo vetëm operatori ekonomik që ka një dënim penal 

si subjekt juridik, por edhe kur individët përfaqësues të subjektit kanë një dënim të tillë, do të 

shmangë çdo mundësi që operatorë ekonomikë që kanë një dënim penal si persona juridikë, 

apo të përfaqësuar nga individë të dënuar penalisht të fitojnë kontrata publike. Ky rregullim i 

posaçëm do ta bëjë jo vetëm më serioze, por edhe më konkrete luftën me të gjitha mënyrat 

kundër krimit në Shqipëri”  
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III.2.7. Në nenin 64 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar, 

parashikohet se:  “3.  Përpara  lidhjes  së  kontratës,  Komisioni  i  Prokurimit  Publik , kur  

gjykon  se  një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e 

këtij ligji, ka të drejtë: a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që 

duhet të zbatohen për objektin e ankesës; Sa më sipër, është në kompetencën lëndore të 

Komisonit të Prokurimit Publik, nxjerrja e një interpretimi mbi rregullat dhe parimet ligjore 

që do të zbatohen për objektin e ankesës.  Në rastin konkret, KPP gjykon se ligjvënësi ka 

parashikuar si masë në luftën kundër krimit të organizuar edhe përjashtimin nga përfitimi i 

fondeve publike jo vetëm i subjektit juridik që ka qenë i dënuar në kuptim të nenit 45 të ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar por edhe kur personi i dënuar 

me një vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose 

mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese, 

vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik 

gjykon se konflikti administrativ mes palëve, entit publik dhe operatorit ekonomik ka ardhur si 

pasojë e paqartësisë së krijuar në përshkrimin e formularit të shtojcës 8 të dokumenteve të 

procedurës së prokurimit. Për këtë qëllim, Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson t’i drejtohet 

metodës së interpretimit gjuhësor si një ndër metodat e interpretimit të së drejtës. Konkretisht, 

në nenin 45 pika 1 paragrafi 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të 

ndryshuar është parashikuar qartësisht se “Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik 

zbatohet edhe kur personi i dënuar me një vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një 

organi administrativ, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose 

ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij, pra janë përcaktuar 

edhe kufinjtë e shtrijes së detyrimit për përjashtimin e operatorëve ekonomikë, ndërkohë, 

referuar shtojcës 8  “Mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit”  

është parashikuar se operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë Personi/at në cilësinë 

e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka 

kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik.  

Referuar teknikës legjislative, KPP konstaton se në shtojcën mbi dokumentet e procedurës së 

prokurimit është parashikuar deklarimi i drejtuesve ose mbikëyqërësve,.  

 

Referuar Manualit të Hartimeve të Ligjeve, botim i Ministrisë së Drejtësisë, dhe Euralius, 

parashikohet se: “Për të veçuar ose për të treguar alternativat, përdoret lidhëza “ose”, për 

shembull, “Rrugët mund të tregohen me tabela rrethore ose katrore”3. Sa më sipër, lidhësa  ose  

e përdorur është lidhës vecuese, për rrjedhojë, operatorët ekonomikë pjesëmarrës të cilët kanë 

në strukturën e tyre të drejtimit të shoqërisë edhe organe vendimarrëse edhe organe kontrolluese 

mund të ndodhen para paqartësisë nëse duhet të deklarohen drejtuesit ose mbikëqyrësit.  

KPP sqaron se ndër parimet kryesore të së drejtës është ai se ignoratia facti non iuris excusatur, 

pra se mosnjohja e faktit falet dhe jo mosnjohja e ligjit. Në rastin konkret, KPP gjykon se 

ndodhemi para rastit klasik të  mosnjohjes së faktit  që duhet të deklarohet edhe administratori 

ortaku edhe anëtarët e këshillit mbikqyrës, e cila rrjedh si pasojë e paqartësisë në kriteret e 

vecanta të kualifikimit, vecanërisht në rastin e dorëzimit të ofertave nga operatorë ekonomikë 

të cilët si pjesë të strukturës së shoqërisë së tyre kanë një strukturë komplekse, me një ose dy 

nivele administrimi. Ndërkohë nga ana tjetër, KPP gjykon se është në detyrim të autoritetit 

kontraktor, në cilësinë e autoritetit përgjegjës për prokurimin e fondeve publike parashikuar 

                                                           
3 Ministria e Drejtësisë; Euralius. (2010). Manual i Hartimit të Ligjeve, Një udhërrëfyes për procesin legjislativ 

në Shqipëri. Tirana: Shtepia Botuese Pegi., fq.112 
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nga neni 12 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar, i cili, në 

zbatim të nenit 45 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar si 

edhe të vetë  parashikimeve të shtojcës, duhet të kryejë verifikimet përkatëse nëse operatori 

ekonomik ndodhet në kushtet e ndalimit të parashikuar nga neni 45 i ligjit për prokurimin 

publik.  K.P.P. gjykon se krahas dorëzimit të “Shtojcave” dhe “Formularëve” në një procedurë 

prokurimi, krahas vetë deklarimit të ofertuesve është detyrim i autoritetit kontraktues të 

verifikojë nëse operatori ekonomik ndodhet në kushtet e ndalimit të ligjit. Megjithatë, 

Komisioni i Prokurimit Publik, duke vlerësuar se ndryshimi ligjor i fundit në ligjin për 

prokurimin publik është kryer në kuadër të  acquis, vlerëson të trajtojë kërkesën e mësipërme 

edhe në dritën e vendimarrjes së Gjykatës Europiane të Drejtëisë ( GJED), vecanërisht 

mbështetur në optikën e trajtimit të barabartë dhe parimeve të transaprencës. Konkretisht, në  

Cështjen C-599/10 SAG ELV Slovensko dhe të tjerët,  inter allia  është shprehur se parime dhe 

rregulla përfshinin parimin e përgjithshëm se oferta nuk mund të ndryshohet, pasi ajo është 

dorëzuar (paragrafi 31). Direktiva, megjithatë, nuk përjashton korrigjimet ose "amplifikimet" 

(d.m.th. dhënien e të dhënave të mëtejshme) e një oferte mbështetur në një arsye të kufizuar 

dhe të veçantë. Kjo ndodh veçanërisht kur është e qartë se ndryshimi është thjesht një "sqarim" 

apo korrigjim i një gabimi material të dukshëm (paragrafi 32). Në Çështjen C-599/10 SAG ELV 

Slovensko dhe të tjerët, GjD-ja ka dhënë udhëzime të hollësishme për çështjen e sqarimit që 

lejohet në kontekstin e kritereve të dhënies së kontratës. Në Çështjen C336/12 Manova, GjD-ja 

e shqyrtoi këtë direktivë dhe e zbatoi atë në fazën e aplikimit (përzgjedhjes) (paragrafi 38). 

GjD-ja arriti në përfundimin se autoriteti kontraktues mund të kërkonte ndreqjen ose 

amplifikimin e detajeve të aplikimit mbështetur në një arsye të kufizuar dhe të veçantë. Ky 

amendament lejohet për aq kohë sa kërkesa ka të bëjë me detaje ose informacione që tregojnë 

objektivisht se i përkasin periudhës para datës së skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e 

aplikimeve (paragrafi 39). GjD-ja gjithashtu theksoi një kusht thelbësor: kërkesa për 

informacionin që mungon nuk duhet të favorizojë padrejtësisht apo t’i krijojë disavantazhe 

kandidatit në fjalë (paragrafi 42). Në rastin konkret, KPP gjykon se  prima facia ndodhemi para 

një gabimi material, i cili nuk ndryshon karakteristikat e ofertës së dorëzuar, pasi është në 

detyrën e autoritetit kontraktor që të verifikojë nëse në tërësi operatori ekonomik ndodhet ose 

jo në kushtet e nenit 45 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar. 

 

III.2.7. Gjithashtu, referuar arsyeve të skualifikimit, si edhe trajtimit të kërkesës nga ana e 

autoritetit kontraktor, KPP konstaton se ky i fundit ka parashtruar pretendime se vendimarrja e 

këtij të fundit është mbështetur edhe në çështje  mutatis mutandis me vendimin KPP 537/2019. 

KPP sqaron se vendimet e tij, në cilësinë e një organi  sui generis, quasi gjyqësor janë inter 

parties  dhe efekti i tyre nuk shtrihet erga omnes. Por, megjithatë, në cilësinë e organit 

administrativ publik, në vendimarrjen e tij, Komisioni i Prokurimit Publik në nxjerrjen e aktit 

dhe arsyetimit të tij, bazohet edhe në nenin 101 të Kodit të Procedurave Administrative, i cili 

parashikon se: “ d) organi nxjerr një akt administrativ në vijim të praktikës së ndjekur për 

zgjidhjen e çështjeve objektivisht të njëjta.” 

 

Në rastin konkret, në respekt të parimit të transparencës, mos diskriminimit dhe barazisë, 

vlerëson të ndalet në një analizë të thelluar nëse të dy cështjet janë objektivisht të njëta (mutatis-

mutandis). Konkretisht, KPP sqaron se referuar pjesës arsyetuese të vendimit KPP 537/2019,  

prima facia konstatohet se ankimues ( shoqëria Marketing & Distribution) është një shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar, ku struktura e saj përbëhet nga administratori dhe ortaku, ku referuar 

shtojcës 8 në mënyrë eksplicide dhe pa ekuivok sqarohet detyrimi i aksionerit ose ortakut, 
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ndërkohë sa më sipër, arsyetuar, shtojca në fjalë krijon paqartësi në rastin e plotësimit të saj nga 

operatorë ekonomikë të cilët, pjesë e strukturës së pronësisë së tyre është komplekse, duke 

përfshirë si organe drejtuese ashtu edhe mbikqyrëse.  

Ndryshe nga jurisprudenca e sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në çështjen 

në fjalë, operatori ekonomik ankimues ndodhet në kushtet e paqartësisë por që nuk cënon 

thelbin dhe mjetet proceduriale të garancisë së zbatimit të ligjit verifikimit  ex ante  para lidhjes 

së kontratës nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin e procedurës së prokurimit publik. 

 

Sa më sipër, pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomik ankimues qëndron. 

 

III.3. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues Gjoka 

Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & “Geoportal” doo, degë e 

shoqërisë së huaj se arsyeja e skualifikimit:  “Pas pezullimit te procedures dhe shqyrtimit te 

ankeses nga operatori BOE “Ircop” S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E 

Engineering” përfaqësuar nga shoqëria “Sulova Ndërtim Prodhim” sh.p.k lidhur me 

kualifikimin e ofertes se operatorit ekonomik Gjoka Konstruksion, si dhe raportit te inspektimit 

te grupit te specialisteve te ngritur me urdher te titullares e AK per inspektimin dhe verifikimin 

ne terren te puneve te deklaruara te perfunduara nga Gjoka sha rezulton se : Dokumentacioni 

i paraqitur nga operatori Gjoka Konstruksion sha paraqet te dhena te rreme e te pasakta. 

Punimet e marra persiper nga Gjoka Konstruksion sha nuk kane perfunduar sipas kontrates. 

Ka zera punimesh, te cilat jane pasqyruar ne situacion perfundimtar si te perfunduara, por qe 

ne fakt jane te parealizuara dhe punimet ne tunele vijojne akoma . Keshtu sipas raportit te 

inspektimit, ndonese ne situacion perfundimtar jane pasqyruar si te realizuara e perfunduara, 

ne fakt qartazi dhe lehtesisht u verejt se nuk jane perfunduar zerat e punimeve per : Ndërtim 

drenazhi thellësi 1-2 m me tub plastik 200mm vendosur mbi shtresë betoni C8/10 mbushur me 

zhavor madhësi e kokrrizuar0-32 mm veshur me gjeotekstil ; Torkretim me llac cmimento 1;2 

shpati përballë ; Kabinet celiku (i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 

1200 x 400 mm tipi AS ; Gjenerator model P 100E ; Sistem modular kontrolli panel inteligjent 

ngarkesë Ti220 ; Sistemi me ndricim për njoftim evakuimi ; Sistemi i njoftimit të emergjencave 

; Sistemi dedektimit të alarmit të zjarrit ; Sistemi i togëzimit etj . Pra , sipas raportit te 

inspektimit eshte konstatuar se : Konkluzioni i perfshire ne formularin e vleresimit te leshuar 

per nenkontraktorin Gjoka Konstruksion sha , per punime te perfunduara eshte i pavertete dhe 

nuk perputhet me realitetin dhe faktin e punimeve te verejtura gjate inspektimit. Nga krahasimi 

i punimeve te situacionuara me punimet e kryera ne fakt e te konstatuara gjate inspektimit , 

rezulton se ne situacionin perfundimtar jane perfshire punime te pakryera. Ne situacionin 

perfundimtar jane perfshire fiktivisht zera e volume punimesh te cilat nuk jane kryer ne fakt 

megjithese kane kaluar 3 muaj qe nga data e kryerjes se kolaudimit. Ne kuptim te ligjit te 

prokurimit 9643/2006 “Per prokurimin publik“, dhe VKM 914/2014 “Per rregullat e 

prokurimit publik“, formulari i vleresimit i leshuar per Gjoka Konstruksion sha, situacioni 

perfundimtar dhe akt-kolaudimi permbajne te dhena fiktive, jo reale dhe qe ne fakt nuk 

perputhen me realitetin me zerat dhe volume reale te punimeve te kryera ne terren deri ne daten 

e inspektimit. Referuar konluzioneve te inspektimit e verifikimit ne terren, Komisioni arsyeton 

se, ne zbatim te percaktimeve te nenit 47 te LPP , pas marrjes se indicieve dhe informacioneve 

per informacion te rreme per qellim kualifikimi, AK, ne rastin konkret nepermjet Titullares se 

AK, eshte ne te drejten dhe detyrimin ligjor te beje verifikimet perkatese. Shprehimisht ne nenin 

47 te LPP percaktohet ; …Autoriteti kontraktor skualifikon cdo kandidat apo ofertues qe 

paraqet te dhena te rreme, per qellime kualifikimi, ne cdo kohe deri ne momentin e lidhjes se 
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kontrates. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim raporton në Agjencinë e Prokurimit Publik 

për qëllimet e parashikuara në nenin 13 pika 3 të këtij ligji. Pra, sic shihet nga ky formulim AK 

nuk ka asnje kushtezim ne zyrtarin apo zyrtaret qe do te kryejne proceduren e verifikimit si dhe 

nuk percakton ndonje procedure konkrete, instrumentave apo formave se si do te kryhet 

verifikimi, kontrolli apo konstatimi i informacionit te rreme. Duke mos qene te percaktuara 

shprehimisht ne ligj, atehere keto jane lene ne diskrecion te AK qe rast pas rasti te kryeje 

verifikimet perkatese. Gjithashtu, formulimi i nenit 47 te LPP nuk e percakton kohen gjate te 

ciles mund te verifikohet informacioni i rreme, por ve si afat maksimal momentin e lidhjes 

kontrates. Pra, qe nga momenti i hapjes ofertave e deri ne lidhjen e kontrates, AK verifikon 

sipas procedures, formes dhe personave te perzgjdhur rast pas rasti nga vete AK, ka tagrin e 

verifikimit te informacionit te rreme paraqitur nga operatori. Por, ne çdo rast kur verehen 

paraqitje e te dhenave te rreme eshte detyrim taksativ i AK per skualifikimin e operatorit qe i 

ka paraqitur ato te dhena dhe referimi sipas nenit 13 te LPP tek APP per nisur proceduren e 

perjashtimit nga pjesemarja ne prokurimet publike. Ne raportin e inspektimit te kryer ne objekt 

me urdher te titullares se AK nga specialiste te ARRSH-se qe kane kapacitetet teknike e 

profesionale, eksperiencen dhe pergjegjesine ligjore dhe qe administrohet si pjese e dosjes se 

prokurimit eshte konkluduar se : Citoj pjese te raportit te inspektimit:… … Si perfundim, nga 

krahasimi i dokumentacionit te paraqitur nga Gjoka sha per te deshmuar plotesimin e kriterit 

per kualifikim per pune te ngjashme ne proceduren e prokurimit “Ndërtim Rruga Kardhiq – 

Delvinë, Loti 7’’ (nenkontrata e sieprmarrjes, preventiv , formular vleresimi, akt kolaudimi, 

situacion perfundimtar) me realitetin e punimeve te konstatuara si te kryera ne objekt, rezulton 

se ky dokumentacion permban te dhena te rreme qe nuk perputhen me realitetin e puneve te 

kryera ne objekt deri ne daten e kryerjes se inspektimit. Në pikën 3 te VKM 914/2014 “Per 

rregullat e prokurimit publik” parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të 

përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Duke qene se operatori Gjoka Konstruksion 

sha nuk ka arritur te permbushe kriterin teknik per pune te ngjashme te parashikuar ne piken 

2.3.1 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit ne raport me % e marre persiper, madje rezulton 

e provuar se ka paraqitur te dhena te rreme e fiktive duke pasqyruar ne situacion perfundimtar 

e akt kolaudimi zera punimesh te pakryera ne fakt. Per KVO konsiderohet i papermbushur 

kriteri 2.3.1 i kritereve te vecanta per kualifikim nga BOE perfaqesuar nga Gjoka 

Konstruksion” sh.a. Mospermbushja e ketij kriteri perben shkak per skualifikim te BOE Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. 

degë e shoqërisë së huaj nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se: 

 

III.3.1. Në shtojcën 12 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”  “Kapaciteti Teknik” të 

dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar se: “ 

2.3.1 a. Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm 

në një vlerë jo më pak se  50 % e fondit limit dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve 

të fundit;ose   

b. punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e kontratave te punëve të kryera 

e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit te jetë jo me e vogel se  dyfishi i e vleres se fondit 

limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

 Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  
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2.3.1/a Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese 

formularet e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat 

e nenshkruara nga palet, situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit. Formulari i vlerësimit 

duhet te percaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes se punëve, dhe faktin nëse kontrata eshte 

realizuar me sukses. 

2.3.1.b Në rastin e pervojes se ngjashme ne sektorin privat kerkohet si deshmi formularet e 

vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontrate e nenshkruara nga palet, 

Lejen e ndertimit,  situacionet perfundimtare, akt kolaudimi te objektit,  

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. 

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët 

e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.” 

 

III.3.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektornike, në përmbushje të 

kriterit të mësipërm, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues ka dorëzuar:  

 

i. Shtojca 9 “Formular Vlerësimi” lëshuar nga investitori “Gjoka 87” shpk  për shoqërinë 

“Gjoka Konstruksion” sha për kontratën me objekt “ Punime Ndërtimore për 

“Përmirësim, Ndërtim, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”, Faza e I-rë, 

Segmeti nr.3 “Zall Bastar-Dalje Ura e Vashës, Km 6+380÷14+500 dhe km 28+350 deri 

31+000 L=10,770 m përfshirë Tunelin T4,T5,T6. Segmeti Nr.6 Ura e Cerenecit- Bllatë 

Km60+620÷66+760, L=6,140. 

ii. Kontratë Sipërmarrje nr.21 protokolli datë 02.05.2018 lidhur mes shoqërisë “Gjoka 87” 

shpk dhe “Gjoka Konstruksion” sha me objekt “ Punime Ndërtimore për “Përmirësim, 

Ndërtim, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”, Faza e I-rë, Segmeti nr.3 “Zall 

Bastar-Dalje Ura e Vashës, Km 6+380÷14+500 dhe km 28+350 deri 31+000 L=10,770 

m përfshirë Tunelin T4,T5,T6. Segmeti Nr.6 Ura e Cerenecit- Bllatë 

Km60+620÷66+760, L=6,140, shoqëruar me preventiv punimesh. 

iii. Proces-Verbal Kolaudimi, datë 27.05.2019 nënshkruar nga sipërmarrësi, 

nënsipërmarrësi, mbikqyrësi, kolaudatori shoqëruar me situacion përfundimtar. 

iv. Miratimi për nënkontraktimi nr. 6557/4 protokolli datë 4.7.2018 lëshuar nga Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë 

v. Vendim Qarkullues nr.170 datë 17.08.2018 të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë 

vi. Vënie në dijeni të KKR nr.421/3 Protokolli datë 20.08.2018 

vii. Vendim Qarkullues nr.421 datë 17.08.2018 të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve 

viii. Informacion mbi Vendimi nr.05 datë 20.06.2018  “Leje ndërtimi Infrastrukturë për 

objektin “Për ndërtimin e rrugës së Arbërit” me vendodhje në Bashkinë Tiranë,Klos, 

Bulqizë, Dibër me subjekt zhvillues, Ministrisnë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 

shoqërinë “Gjoka Konstruksion” sha. 

ix. Faturë tatimore shitje nr.31 datë 31.05.2018 me vlerë 442,250,000 lekë pa TVSH 

x. Faturë tatimore shitje nr.36 datë 30.06.2018 me vlerë 170,400,000 lekë pa TVSH 

xi. Faturë tatimore shitje nr.42 datë 31.07.2018 me vlerë 761,935,200 lekë pa TVSH 

xii. Faturë tatimore shitje nr.45 datë 31.08.2018 me vlerë 748,497,042 lekë pa TVSH 

xiii. Faturë tatimore shitje nr.48 datë 30.09.2018 me vlerë 1,000,297,595lekë pa TVSH 
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xiv. Faturë tatimore shitje nr.18 datë 31.12.2018 me vlerë -42,000,000 lekë pa TVSH 

xv. Faturë tatimore shitje nr.21 datë 29.03.2018 me vlerë 497,861,111 lekë pa TVSH 

xvi. Faturë tatimore shitje nr.16 datë 31.01.2019 me vlerë 545,220,270 lekë pa TVSH 

xvii. Faturë tatimore shitje nr.19 datë 28.02.2019 me vlerë 535,149,915 lekë pa TVSH 

xviii. Faturë tatimore shitje nr.23 datë 30.04.2019 me vlerë 411,415,320 lekë pa TVSH 

 

 

III.3.3. 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 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit...” 

 

III.3.4. Në nenin 26 pika 6 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se:  “6. Për të provuar 

përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të 

vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet 

dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera 

monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e 

madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të 

sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën 

e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe 

natyra e punës së bërë dhe çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, 

për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të 

realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen 

vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdolloj dokumenti 

tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të 

punëve” 

 

Në nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se:  “3. Secili prej anëtarëve të 

këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe 

ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe 

ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e 

pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Kur oferta 

paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 6, të 

nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të 
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pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, 

në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim” 

 

III.3.5.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e 

shoqërisë së huaj, rezulton se, është paraqitur dokumenti me emërtimin Kontratë bashkëpunimi 

me nr. 839 rep, nr. 441 kol, e lidhur në datën 14.06.2019, ndërmjet shoqërisë “ Gjoka 

Konstruksion” sh.a., shoqërisë ” Cobial” sh.p.k., ”GR Albania” sh.p.k. dhe shoqërisë “ 

Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj. Gjithashtu është paraqitur edhe dokumenti 

Marrëveshje për bashkim të përkohshëm, me nr. 828 rep. Nr. 431 kol, e lidhur në datën 

13.06.2019, ndërmjet shoqërive ”GR Albania” sh.p.k. dhe shoqërisë “Geoportal” d.o.o. degë e 

shoqërisë së huaj, nga ku shoqëria ”GR Albania” sh.p.k. merr përsipër 55% të të zërave të 

shërbimit dhe shoqëria “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj merr përsipër 45% të zërave 

të shërbimit. Në kontratën e bashkëpunimit me nr. 839 rep, nr. 441 kol, e lidhur në datën 

14.06.2019, rezulton se shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a. merr përsipër për realizimin e 

objektit të mësipërm në masën 73.5%, ” Cobial” sh.p.k. merr përsipër në masën 25%, bashkimi 

i shoqërive sipas marrëveshjes së bashkimit të përkohshëm nr. 828 rep. nr. 431 kol, e lidhur në 

datën 13.06.2019, shoqëritë ”GR Albania” sh.p.k. dhe shoqërisë “Geoportal” d.o.o. degë e 

shoqërisë së huaj do të kryejnë 1.5% të punimeve (shërbimi i projektimit), sipas tabelës së 

ndarjeve të punimeve, bashkëlidhur. 

 

III.3.6. Referuar legjislacionit në fuqi 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 respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] 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 […]” 

 

III.3.7. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton 

se bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues është skualifikuar në lidhje me përmbushjen e 

kriterit mbi dëshminë/të për eksperiencën e mëparshme të ngjashme me objektin e procedurës 

së prokurimit objekt ankimi, kriter, i cili në respekt të neneve 46 dhe 53 të  lex specialiss, ligjit 

për prokurimin publik dhe kritereve të vecanta të kualifikimit, pjesë të dokumenteve të 

procedurës së prokurimit, duhet të përmbushin 3  kushte kumulative, në lidhje me ngjashmërinë 

e punimeve, vlerën totale të tyre dhe periudhën e kryerjes së tyre ( brenda 3 viteve të fundit). 

Në lidhje me vlerën e punimeve, KPP konstaton se bashkimi i operatorëve ekonomikë 

ankimues, përfaqësuar nga operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha, kryesohet nga po 

përfaqësuesi, për rrjedhojë  ipso legge vlera prej 50 % e kontratës së ngjashme duhet të 

plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim, në respekt 

të nenit 26 dhe 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për 
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miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.  Referuar arsyeve të skualifikimit, 

Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka skualifikuar bashkimin e 

operatorëve ekonomikë ankimues me pretendimin se Punimet e marra persiper nga Gjoka 

Konstruksion sha nuk kane perfunduar sipas kontrates. Ka zera punimesh, te cilat jane 

pasqyruar ne situacion perfundimtar si te perfunduara, por qe ne fakt jane te parealizuara dhe 

punimet ne tunele vijojne akoma . Keshtu sipas raportit te inspektimit, ndonese ne situacion 

perfundimtar jane pasqyruar si te realizuara e perfunduara, ne fakt qartazi dhe lehtesisht u 

verejt se nuk jane perfunduar zerat e punimeve per : Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub 

plastik 200mm vendosur mbi shtresë betoni C8/10 mbushur me zhavor madhësi e kokrrizuar0-

32 mm veshur me gjeotekstil ; Torkretim me llac cmimento 1;2 shpati përballë ; Kabinet celiku 

(i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 mm tipi AS ; 

Gjenerator model P 100E ; Sistem modular kontrolli panel inteligjent ngarkesë Ti220 ; Sistemi 

me ndricim për njoftim evakuimi ; Sistemi i njoftimit të emergjencave ; Sistemi dedektimit të 

alarmit të zjarrit ; Sistemi i togëzimit etj . Pra , sipas raportit te inspektimit eshte konstatuar se 

: Konkluzioni i perfshire ne formularin e vleresimit te leshuar per nenkontraktorin Gjoka 

Konstruksion sha , per punime te perfunduara eshte i pavertete dhe nuk perputhet me realitetin 

dhe faktin e punimeve te verejtura gjate inspektimit. Nga krahasimi i punimeve te situacionuara 

me punimet e kryera ne fakt e te konstatuara gjate inspektimit , rezulton se ne situacionin 

perfundimtar jane perfshire punime te pakryera. KPP konstaton se Komisioni i Shqyrtimit të 

Ankesave, mbështetur në Raportin nr.7760 Protokolli datë 14.8.2019 si edhe raporti nr.2 

nr.7760/1 “Mbi verifikimin e punimeve në nëkontratën me objekt “ Punime Ndërtimore për 

“Përmirësim, Ndërtim, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”, Faza e I-rë, Segmeti 

nr.3 “Zall Bastar-Dalje Ura e Vashës, Km 6+380÷14+500 dhe km 28+350 deri 31+000 

L=10,770 m përfshirë Tunelin T4,T5,T6. Segmeti Nr.6 Ura e Cerenecit- Bllatë 

Km60+620÷66+760, L=6,140 ka vendosur skualifikimine ofertës së bashkimit të operatorëve 

ekonomikë me arsye ( referuar vetëm pjesës teknike) se: “ Punimet e marra persiper nga Gjoka 

Konstruksion sha nuk kane perfunduar sipas kontrates. Ka zera punimesh, te cilat jane 

pasqyruar ne situacion perfundimtar si te perfunduara, por qe ne fakt jane te parealizuara dhe 

punimet ne tunele vijojne akoma . Keshtu sipas raportit te inspektimit, ndonese ne situacion 

perfundimtar jane pasqyruar si te realizuara e perfunduara, ne fakt qartazi dhe lehtesisht u 

verejt se nuk jane perfunduar zerat e punimeve per : Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub 

plastik 200mm vendosur mbi shtresë betoni C8/10 mbushur me zhavor madhësi e kokrrizuar0-

32 mm veshur me gjeotekstil ; Torkretim me llac cmimento 1;2 shpati përballë ; Kabinet celiku 

(i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 mm tipi AS ; 

Gjenerator model P 100E ; Sistem modular kontrolli panel inteligjent ngarkesë Ti220 ; Sistemi 

me ndricim për njoftim evakuimi ; Sistemi i njoftimit të emergjencave ; Sistemi dedektimit të 

alarmit të zjarrit ; Sistemi i togëzimit etj . Pra , sipas raportit te inspektimit eshte konstatuar se 

: Konkluzioni i perfshire ne formularin e vleresimit te leshuar per nenkontraktorin Gjoka 

Konstruksion sha , per punime te perfunduara eshte i pavertete dhe nuk perputhet me realitetin 

dhe faktin e punimeve te verejtura gjate inspektimit. Nga krahasimi i punimeve te situacionuara 

me punimet e kryera ne fakt e te konstatuara gjate inspektimit , rezulton se ne situacionin 

perfundimtar jane perfshire punime te pakryera”  Së pari, Komisioni i Prokurimit Publik, në 

kushtet kur çështja në fjalë është e një rëndësie të veçantë, nisur edhe nga natyra e punimeve, 

vlera e kontratës, rëndësia e specifika e objektit për ndërtim, i është referuar edhe jurisprudencës 

së Gjykatës Europiane të Drejtësisë, e cila në çështje të ngjashme (shiko Cështjen C-27/15 

Pippo Pizzo) ka konkluduar se, shkaqet e skualifikimit duhet të përcaktohen qartësisht dhe të 

publikohen paraprakisht në kohë të mjaftueshme, me qëllim që operatorët ekonomikë 
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pjesëmarrës të njihen me këto shkaqe. GJED në vendimin e mësipërm ka konfirmuar se 

“përcaktim qartësisht” i shkaqeve të skualifikimit, do të thotë që të garantohet se ofertuesit janë 

njohur me kërkesat specifike proceduriale dhe që të njëjtat kërkesa, aplikohen njëlloj për të 

gjithë ofertuesit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se arsyet e skualifikimit duhet të jenë 

shteruese dhe nuk mund të përdoren lidhësa shtuese ( etj) pasi  do të cënonte jo vetëm parimin 

e sigurisë juridike, por gjithashtu edhe  cënim të mjeteve proceduriale ligjore të ankimit 

administrativ dhe të rishikimit të vendimit në kuadër të zhvillimit të procedurave të prokurimit 

publik. Sa më sipër, KPP gjykon të marrë në shqyrtim vetëm arsyet e shprehura në mënyrë 

shteruese për mos përputhje midis situacionit përfundimtar dhe punimeve reale të kryera në 

objekt. KPP konstaton se autoriteti kontraktor, nuk ka vlerësuar se në tërësi ka mos përputhje 

midis vlerës së punimeve të situacionit përfundimtar edhe ato të realizuara në terren, referuar 

arsyeve të skualifikimit, por ka mospërputhje të pjesshme dhe konkretisht, vetëm për zërat: 

i. Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub plastik 200mm vendosur mbi shtresë betoni C8/10 

mbushur me zhavor madhësi e kokrrizuar0-32 mm veshur me gjeotekstil  

ii. Torkretim me llac cmimento 1;2 shpati përballë ; 

iii. Kabinet celiku (i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 

mm tipi AS ; 

iv. Gjenerator model P 100E ; 

v. Sistem modular kontrolli panel inteligjent ngarkesë Ti220  

vi. ; Sistemi me ndricim për njoftim evakuimi ; 

vii. Sistemi i njoftimit të emergjencave ;  

viii. Sistemi dedektimit të alarmit të zjarrit ; 

ix. Sistemi i togëzimit  

 

Në konceptim klasik, miratimi i situacioneve përfundimtare dhe kolaudimi i objektit/ve është 

një veprim juridik, në kuptim të nenit 79 të Kodit Civil, ku parashikohet se:  “Veprimi juridik 

është shfaqja e ligjshme e vullnetit të personit fizik ose juridik, që synon të krijojë, të ndryshojë 

ose të shuajë të drejta ose detyrime civile. Veprimi juridik mund të jetë i njëanshëm ose i 

dyanshëm.” Referuar materialeve të administruara, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se 

krahas dokumentacionit si më sipër cituar, nga ana e anëtarit të bashkimit të operatorëve 

ekonomikë ankimues është dorëzuar edhe Proces-Verbal Kolaudimi datë 27.5.2019 mbi 

kolaudimin e punimeve të objektit  “Punime Ndërtimore për “Përmirësimin, ndërtimin, 

operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbërit” Faza 1. Proces-Verbali i mësipërm është 

nënshkruar nga nënsipërmarrësi i punimeve, shoqëria “Gjoka Konstruksion” sha, investitori, 

shoqëria “Gjoka 87” shpk, mbikëqyrësi i punimeve shoqëria “Gr Albania” shpk dhe “Gauff 

GnH & Co Engineering K.G” dhe kolaudatori, shoqëria Instituti i Konsulencës Ndërtim, IKN 

shpk. KPP sqaron se projektimi, mbikëqyrja, zbatimi dhe kolaudimi i punimeve për objektet në 

Republikën e Shqipërisë kontrollohen dhe disiplinohen në përputhje me ligjin nr.8402, date 

10.9.1998 “Per Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, të ndryshuar. Të gjithë 

shoqëritë e mësipërme, si kolaudatori ashtu edhe mbikqyrësi i punimeve i nënshtrohen një 

rregullimi dhe licencimi specifik referuar edhe legjislacionit sektorial. Të gjithë personat e 

mësipërërm, në cëlësinë e personave juridikë mbajnë përgjegjësi ligjore për aktet e lëshuara në 

zbatim të ligjit për disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Gjithashtu, KPP vlerëson se referuar 

momentit procedurial të shqyrtimit të ankesës, nuk ka asnjë akt për shfuqizimin e Proces-

Verbalit të kolaudimit të mësipërm  lëshuar nga organet administrative, gjyqësore, ose vetë 

lëshuesit e aktit. 
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Megjithatë, edhe në hipotezën se zërat e punimeve të pretenduar nga autoriteti kontraktor si të 

pa realizuara, nuk janë të përfunduara,  KPP vlerëson të marrë në shqyrtim dhe në vlerësim 

dokumentacionin e dorëzuar sëbashku me situacionin përfundimtar, duke zhveshur nga vlera 

totale e punimeve të deklaruara, vlerën e punimeve të pretenduara nga ana e autoritetit 

kontraktor si të pakryer. 

Në rastin konkret, rezulton se referuar dokumentacionit të administruar në fashikullin e 

shqyrtimit administrativ, duke marrë për bazë situacionin përfundimtar mbi të cilin është 

hartuar edhe proces-verbal kolaudimi, vlera e punimeve të pretenduara si të pakryera në të gjithë 

situacionet është si më poshtë vijon: 

 

i. Ndërtim drenazhi thellësi 1-2 m me tub plastik 200mm vendosur mbi shtresë betoni C8/10 

mbushur me zhavor madhësi e kokrrizuar0-32 mm veshur me gjeotekstil 9,193,618.47 lekë 

pa TVSH- pjesë e Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe 

T6: L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

ii. Torkretim me llac cmimento 1;2 shpati përballë 1,774,886.4 lekë pa TVSH pjesë e 

Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: 

L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

iii. Kabinet celiku (i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 

mm tipi AS ;388,888.9 lekë pa TVSH pjesë e Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor 

Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

iv.  Gjenerator model P 100E ; 2,407,407.41 lekë pa TVSH pjesë e Situacionit Përfundimtar 

nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

v. Sistem modular kontrolli panel inteligjent ngarkesë Ti220 240,740.74 lekë pa TVSH pjesë 

e Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: 

L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

vi. Sistemi me ndricim për njoftim evakuimi ( totali për të gjithë zërat e punimit 1,266,693.06 

lekë pa TVSH pjesë e Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 

dhe T6: L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

vii. Sistemi i njoftimit të emergjencave ;  ( totali për të gjithë zërat e punimit – duke hequr zërin 

Kabinet celiku (i galvanizuar plastik me veshje mbrojtëse dimensione (1800 x 1200 x 400 

mm tipi AS, vlerësuar si vlerë e mësipërme, 702,593.74lekë pa TVSH pjesë e Situacionit 

Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: 

L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

viii. Sistemi dedektimit të alarmit të zjarrit ; lekë pa TVSH ( totali për të gjithë zërat e punimit 

587,063.24 lekë pa TVSH pjesë e Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 

Tunelet T4,T5 dhe T6: L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

ix. Sistemi i togëzimit ( totali për të gjithë zërat e punimit 674,507.48 lekë pa TVSH pjesë e 

Situacionit Përfundimtar nr.9, Segmeti Rrugor Nr.3 Tunelet T4,T5 dhe T6: 

L4+L5+L6+360+500+335=1195 m 

 

III.3.8. Sa më sipër, vlera totale e punimeve të pretenduara si të pa kryera rezulton në 

vlerën17,236,399.44 lekë pa TVSH, ndërkohë që referuar vlerës sipas Fomulari të vlerësimit 

janë kryer punime në vlerën 5,071,026,454 lekë pa TVSh, ndërkohë duke marrë për bazë edhe 

vlerën e faturave tatimore të dorëzuar në masën 4,673,001,453 lekë pa TVSH, vlerë të 

kontratave të ngjashme, duke zbritur vlerën e mësipërme, referuar situacioneve përfundimtare 

është, vlerë më e lartë se sa vlera maksimale e kërkuar ( ipso legge) prej 50 % e vlerës totale të 
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fondit limit. Gjithashtu, në nenin 81 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë, parashikohet se: “Organi publik çmon, sipas bindjes së tij, se cilat fakte 

konsiderohen të provuara, bazuar në vlerësimin e hollësishëm të çdo prove veçmas dhe të gjitha 

provave së bashku, si dhe në rezultatin tërësor të hetimit administrativ”. Në rastin konkret, KPP 

vlerëson se në cilësinë e provës, është administruar edhe shkresa nr. 189/1 protokolli datë 

8.1.2020 lëshuar nga Prokuroria e  Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Ogranizuar,  si 

shkresë shoqëruese e kopjes së akt ekspertimit teknik të datës 29.10.2019, shoqëruar me 

Vendimin e datës 11.10.2019 për kryerjen e Ekspertimit Teknik dhe akt ekspertimin, provat e 

mësipërme janë vlerësuar në bindjen e Komisionit të Prokurimit gjatë shqyrtimit administrativ 

të këtij vendimi, por, duke qenë se me anë të me atë shkresës nr.4349/1 protokolli datë 

19.06.2020 Prokuroria e Posacmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku 

sqarohet  inter allia  se:  “Procesimi Penal nr. 175 i vitit 2019 është në fazën e hetimeve 

paraprake, KPP në kuadër të ruajtjes së sekretit hetimor vlerëson të mos publikojë të dhëna në 

lidhje me aktin e ekspertimit të kryer nga ekspertët e pavarur të caktuar nga Prokuroria. KPP 

gjithashtu, duke vlerësuar në tërësi cështjen konstaton se autoriteti kontraktor me anë të 

shkresës nr 8436 protokolli datë 12.9.2019 ka kërkuar gjithashtu, përjashtimin nga procedurat 

e prokurimit publik të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sha, procedurë e cila ndiqet nga 

Agjencia e Prokurimit Publik në cilësinë e organit administrativ kompetent për vlerësimin e 

cështjes në fjalë.  

Nga verifikimet e kryera në Buletinin e Njoftimeve Publike KPP konstaton se në momentin e 

shqyrtimit të ankimit administrativ në fjalë, operatorit ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha nuk 

rezulton i përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik. KPP gjykon se në 

cilësinë e një organi quazi gjyqësor, në vendimarrjen e tij, ky i fundit i referohet parimeve të së 

drejtës Judicis est judicare secundum allegata et probate (organi vendos në bazë të fakteve dhe 

provave të administruara në proces),  

 

Sa më sipër, referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, 

rezulton se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues, shoqëria “Gjoka 

Konstruksion” sha përmbush kriterin mbi dëshminë e eksperiencës së ngjashme në respekt të 

neneve 46,53 të ligjit për prokurimin publik si edhe neneve 26,74 të Vendimit nr.914 datë 

29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të 

ndryshuar.  

 

III.3.9. Referuar shkresës nr. 8235/2 protokolli datë 12.09.2019 të autoritetit kontraktor mbi 

trajtimin e ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues, KPP konstaton se KSHA 

ka ngritur edhe pretendime të tjera për skualifikimin o ofertës së bashkimit të operatorëve 

ekonomikë me argumentet se: “Së treti, ankuesi pranon se për objektet për të cilat ka paraqitur 

formular vlerësimi dhe akt kolaudimi si të përfunduara në fakt janë ende të pa përfunduara dhe 

në to punohet ende. Kjo do të thotë që për punë të ngjashme ka paraqitur objekte të cilat nuk 

kanë përfunduar e nuk janë të shfrytëzueshëm dhe me dokumentacion që paraqet të dhëna të të 

rreme, cka në kuptim të ligjit të prokurimit dhe ligjit 8402/2008 nuk mund të konsiderohet si 

punime të ngjashme.”. Në lidhje me arsyen e mësipërme,  Komisioni i Prokurimit Publik vëren 

se, 

III.3.10. Në nenin 54 pika 3 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të 

ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson 

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet 
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e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me 

përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”. Në nenin 66 pika 3 të Vendimit nr.914 të Këshillit të 

Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 

parashikohet se “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon 

dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është e nevojshme, komisioni i 

vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të 

reflektuara në procesverbal.” Ndërkohë në nenin 67 të Vendimit nr.914 të Këshillit të 

Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, 

parashikohet se: “Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton 

klasifikimin përfundimtar, i cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto 

rregulla”.  Në nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin 

publik” është parashikuar: “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi 

dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë 

në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me 

shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi 

është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.”  

“Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas 

marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës”. 

Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk 

shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, 

ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 

10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 

të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur 

ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht 

edhe autoritetit kontraktor.” 

Në kreun X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78, pika 6 i Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet 

se “Për shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e mëposhtëm: a) Titullari i 

autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, për të 

shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim. Përjashtimisht, në rast të mungesës së 

personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të 

vetëm. Komisioni/zyrtari i ngarkuar është përgjegjës për vendimin e dhënë në përfundim të 

shqyrtimit të ankesës. Anëtarët e komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk duhet të kenë marrë pjesë 

në marrjen e vendimit, për të cilin është paraqitur ankesa. Në rast se ankimi lidhet me 

dokumentet e tenderit, titullari i autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojë shqyrtimin e ankesës 

komisionit të vlerësimit të ofertave.”  Në nenin 78, pika 6 gërma “ç”  të Vendimit Nr.914 të 

Këshillit të Ministrave dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar parashikohet se: […]Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, komisioni/zyrtari i 

ngarkuar për shqyrtimin e saj mund të marrë vendim për refuzimin ose pranimin e ankesës, i 

cili i komunikohet menjëherë titullarit të autoritetit kontraktor. Në rastin kur ankesa është 

pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i adreson vendimin për zbatim komisionit të vlerësimit 

të ofertave. 

III.3.11.  Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve 

të caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për 

përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci 
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juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë 

së organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të 

procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në  neni 2 të tij janë ato të mos 

diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet 

ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. 

Në interpretim interpretim sistematik (domethënien e drejtë të normës juridike duke e vënë në 

lidhmëri merr normat e tjera brenda sistemit juridik), Komisioni i Prokurimit gjykon se 

ligjvënësi ka ndarë qartësisht dy momentet proceduriale atë të vlerësimit të ofertave nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe momentin e dytë të garancisë proceduriale të mbrojtjes 

së interesave të ligjshme të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit, atë 

të ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor ( rishikimin e vendimit të Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave) nga vetë autoriteti kontraktor por nga një trupë e re, e cila nuk ndodhet 

në kushtet e konfliktit të interesave me komisionin e vlerësimit të ofertave, shqyrtimin e 

ankesave nga K.Sh. A ( Komisioni i Shqyrtimit të Ofertave). Normativa e mësipërme, 

parashikuar nga neni 63 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar,  

rregullon të drejtën e personave të interesuar në një procedurë prokurimi për të paraqitur ankesë 

pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik në kuadrin e 

rishikimit administrativ të kësaj procedure, e thënë ndryshe, legjitimimin për të vënë në lëvizje 

dhe investimin e autoritetit kontraktor për rishikimin e vendimit të KVO-së.  Në rastin konkret 

KPP konstaton se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës 

ka vendosur mos pranimin e ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues si dhe 

ka shtuar arsye të reja skualifikimi në tejkalim të kompetencave që parashikon ligji. 

III.3.3. Sa më sipër Komisioni gjykon se arsyet e reja të skualifikimit dhënë nga Komisioni i 

Shqyrtimit të Ankesave, në tejkalim të kompetencave që u jep shprehimisht  neni 78 i Vendimit 

nr.914 datë 29.12.2014  të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” të ndryshuar, nuk sjellin asnjë pasojë mbi operatorin ekonomik ankimues e si të tilla 

nuk merren në shqyrtim nga KPP. 

 

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron. 

 

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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 

596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e 

Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,  

 

Vendos 

1. Të përfundojë pezullimin e shqyrtimit administrativ të ankesës së bashkimit të operatorëve 

ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a, & “Cobial” shpk “JV” GR Albania” shpk & 

“Geoportal” doo, degë e shoqërisë së huaj nr.1517 protokolli viti 2019 dhe të vijojë me 

shqyrtimin në themel të pretendimeve të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues. 

2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka 

Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. 

degë e shoqërisë së huaj, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. 

REF19520-04-24-2019, me objekt: “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7”, me fond 

limit 2.332.573.946 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti 

kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.  
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3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR 

Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj. dhe të korrigjojë shkeljet e 

konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.  

4.  Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për 

zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.  

5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga 

bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV 

“GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj.  

6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.  

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Nr. 1517 Protokolli  

Datë 23.09.2019 
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