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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                                              

 

 

V E N D I M 

Nr. 211/6 Protokolli 

Datë 08.06.2021 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Jonaid Myzyri  Kryetar 

Vilma Zhupaj  Anëtar 

Lindita Skeja  Anëtar  

Merita Zeqaj  Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 08.06.2021, shqyrtoi çështjen me 

 

 

Objekt:  1. Korrigjim Vendimi  

 

Subjekte të interesuar: Operatori ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK 

Adresa: Rr. “Asim Vokshi”, pallati “Albuilding”, Tiranë. 

 

Bashkia Elbasan 

Adresa: Rr. “Qemal Stafa”, Elbasan. 

   

 

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

neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 

12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4 Vendimi i 

Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 

“Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e 

Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë 

gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”. 
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Komisioni i Prokurimit Publik,  

 

Vëren: 

 

Në datën 12.05.2021, në pjesën arsyetoi të vendimit KPP 211/2021, Komisioni i Prokurimit Publik në 

pikën III.2.5. ka arsyetuar:  

 

“III.2.5. 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. Lidhur me pretendimin e ankimuesit mbi përcaktimin e autoritetit kontraktor se 70 

punonjësit e pastrimit të rrugëve duhet të jenë të siguruar në përputhje me V.K.M. Nr. 514 datë 

20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve LKP të rishikuar”, Komisioni konstaton 

se për punonjësit e pastrimit të rrugëve akti nënligjor i mësipërm, për miratimin e listës kombëtare të 

profesioneve, nuk përcakton asnjë kod, si dhe nuk i parashikon punonjësit e pastrimit të rrugëve si 

profesion. Komisioni gjykon se kriteri i mësipërm shkakton konfuzion dhe kufizime të panevojshme, për 

sa kohë Lista Kombëtare e Profesioneve nuk e parashikon pozicionin e punës për punonjësit e pastrimit 

të rrugëve. Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të krijojë bindjen se 

operatorët ekonomik disponojnë stafin e nevojshëm për zbatimin me sukses të kontratës, por gjithmonë 

duke përcaktuar kritere në përputhje me objektin e kontratës, në përpjesëtim me volumin e saj, si dhe jo 

kufizuese apo diskriminuese. Për këtë arsye, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e 

mësipërm duke e hartuar atë në përputhje me legjislacionin për prokurimin publik dhe atë sektorial në 

fuqi.” 

Komisioni i Prokurimit Publik 

Arsyeton: 

 

I.1. Me nismën e vetë organit administrativ, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon që në Vendimin 

KPP 211/2021 të datës 12.05.2021, në pjesën Arsyetoi, të bëjë ndryshimin e paragrafit III.2.5., lidhur 

me arsyetimin mbi modifikimin e kriterit të veçantë të kualifikimit, të vendosur nga autoriteti 

kontraktor në shtojcën nr.8, pika 2.3.4 “Kapaciteti teknik”, të dokumenteve të tenderit të procedurës së 

prokurimit objekt shqyrtimi. 

 

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 64 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të 

ndryshuar dhe neneve 27 dhe 28 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, dhe nenit 112 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë”, Neni 4, Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 

“Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të 

Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”Komisioni i 

Prokurimit Publik, njëzëri, Komisioni i Prokurimit Publik,  njëzëri, 
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Vendos 

 

1. Të korrigjojë pikën III.2.5. të pjesës arsyetoi të vendimit KPP 211/2021, datë 12.05.2021, në si 

më poshtë: 

 

Ishte: 

“III.2.5. 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. Lidhur me pretendimin e ankimuesit mbi përcaktimin e 

autoritetit kontraktor se 70 punonjësit e pastrimit të rrugëve duhet të jenë të siguruar në 

përputhje me V.K.M. Nr. 514 datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të 

profesioneve LKP të rishikuar”, Komisioni konstaton se për punonjësit e pastrimit të rrugëve 

akti nënligjor i mësipërm, për miratimin e listës kombëtare të profesioneve, nuk përcakton asnjë 

kod, si dhe nuk i parashikon punonjësit e pastrimit të rrugëve si profesion. Komisioni gjykon se 

kriteri i mësipërm shkakton konfuzion dhe kufizime të panevojshme, për sa kohë Lista 

Kombëtare e Profesioneve nuk e parashikon pozicionin e punës për punonjësit e pastrimit të 

rrugëve. Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të krijojë 

bindjen se operatorët ekonomik disponojnë stafin e nevojshëm për zbatimin me sukses të 

kontratës, por gjithmonë duke përcaktuar kritere në përputhje me objektin e kontratës, në 

përpjesëtim me volumin e saj, si dhe jo kufizuese apo diskriminuese. Për këtë arsye, autoriteti 

kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke e hartuar atë në përputhje me 

legjislacionin për prokurimin publik dhe atë sektorial në fuqi.” 

 

Bëhet: 

“III.2.5. 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. Lidhur me pretendimin e ankimuesit mbi përcaktimin e 

autoritetit kontraktor se 70 punonjësit e pastrimit të rrugëve duhet të jenë të siguruar në 

përputhje me V.K.M. Nr. 514 datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të 

profesioneve LKP të rishikuar”, Komisioni gykon se mospërcaktimi i kodeve përkatëse që duhet 

të jenë të siguruar 70 punonjësit e kërkuar, është lënë evaziv dhe shkakton konfuzion te 

operatorët ekonomik të interesuar, pasi për funksionin që do kryejnë punonjësit e kërkuar, akti 

nënligjor i sipërcituar, parashikon kodet 9129.05 “Punëtor të pastrimit të rrugëve” dhe 

9129.07 “Punëtor të tjerë të pastrimit” që mund të konsiderohen të përafërta ose të njëjta me 

profesionin që mund të disponojnë 70 punonjësit për realizmin me sukses të kontratës objekt 
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prokurimi. Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të krijojë 

bindjen se operatorët ekonomik disponojnë stafin e nevojshëm për zbatimin me sukses të 

kontratës, por gjithmonë duke përcaktuar kritere në përputhje me objektin e kontratës, në 

përpjesëtim me volumin e saj, si dhe jo kufizuese apo diskriminuese. Për këtë arsye, autoriteti 

kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke e hartuar atë në përputhje me 

konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik” 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Anëtar           Anëtar                  Anëtar         

     Vilma Zhupaj                       Lindita Skeja                         Merita Zeqaj 

 

 

   Kryetar 

  Jonaid Myzyri 
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