REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 642/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt ”Auditim i mjedisit, sigurisë dhe
shëndetit në punë në të 3 (tre) njësitë prodhuese nën administrimin
e KESH sh.a”, me nr. REF-23748-05-27-2019, me fond limit
5,000,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
13.08.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a.

Ankimues:

Operatori ekonomik “ECCAT” sh.p.k.
Adresa: Rr.“Irfan Tomini”, P.50, kati I, nr.6, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

KESH sh.a.
Adresa: Rr. “Viktor Eftimiu”, Blloku “Vasil Shanto”, Tiranë.

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”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.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 28.05.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt ”Auditim i mjedisit, sigurisë dhe
shëndetit në punë në të 3 (tre) njësitë prodhuese nën administrimin e KESH sh.a”, me nr. REF23748-05-27-2019, me fond limit 5,000,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a.
II.2. Në datën 12.06.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.3. Në përfundim të shqyrtimit të ankesës të sipërcituar, në datën 10.01.2019 Komisioni i
Prokurimit Publik mori vendimin KPP 501/2019, datë 30.07.2019 ku vendosi:
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ECCAT” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt ”Auditim i mjedisit, sigurisë
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2.
3.
4.
5.

dhe shëndetit në punë në të 3 (tre) njësitë prodhuese nën administrimin e KESH sh.a”,
me nr. REF-23748-05-27-2019, me fond limit 5,000,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 17.06.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a.
Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “ECCAT” sh.p.k.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

II.4.Në datën 06.08.2019, autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcën mbi modifikimin e
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, me përmbajtje si më
poshtë vijon:
“Pika 2.3.3 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit ishte:
2.3.3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikatë akreditimi për të kryer të gjitha
analizat laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 ose S SH ISO/IEC 17025:2017.
Pika 2.3.3 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit bëhet:
2.3.3 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikatë akreditimi në përputhje me S SH
ISO/IEC 17025:2006 ose S SH ISO/IEC 17025:2017 për të kryer analizat laboratorike: Cilesia e
ajrit: Lel % 0- 100%, O2 - 0-30 %, CO 0-2000 ppm, H2S 0-200 ppm. Emetimet akustike :
Zhurma me paisje të Klasit 1. Matja e cilesise se ujit : Nitritet (NO2 –) ; Nitratet (NO3 –) ;
Vlerën e Ph; DO; Turbullira ;COD;BOD ;Ca, Mg.
Pika 2.3.4 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit ishte:
2.3.4 Menaxheri i cilësisë i përcaktuar në çertifikatën e akreditimit S SH ISO/IEC 17025:2006
ose S SH ISO/IEC 17025:2017 duhet të jetë i punësuar me kohë të plotë pranë operatorit
ekonomik prej muajit Janar 2019. Në lidhje me këtë pikë duhet të paraqiten listëpagesat e
shoqërisë të tre muajve të fundit sipas formatit E-sig dhe kontrata e punës.
Pika 2.3.4 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit bëhet:
2.3.4 Menaxheri i cilësisë i përcaktuar në çertifikatën e akreditimit S SH ISO/IEC 17025:2006
ose S SH ISO/IEC 17025:2017 duhet të jetë i punësuar me kohë të plotë pranë operatorit
ekonomik. Në lidhje me këtë pikë duhet të paraqiten listëpagesat e shoqërisë sipas formatit E-sig
dhe kontrata e punës.
Pika 2.3.6 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit ishte:
2.3.6. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) ekspert për sigurinë në
punë dhe 1 (një) ekspert mjedisi, të cilët të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
Për Audituesin e Sigurisë në punë dhe shëndetit ꞉
1.Të ketë minimalisht 10 (dhjetë) vjet eksperincë në fushën e sigurisë në punë dhe shëndetit. Në
lidhje me këtë pikë duhet të paraqesë CV e ekspertit.
2.Të ketë formim inxhinierik (inxhinier ndërtimi, inxhinier elektrik ose ing mjedisi) dhe të jetë
çertitifikuar ne lidhje me BS OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001 për shëndetin dhe sigurinë në
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punë. Në lidhje me këtë pikë duhet të paraqesë listepagesat e shoqerise te tre muajve te fundit
sipas formatit E-sig, diplomën dhe çertifikatën përkatëse.
3.Të ketë kryer trajnime/kurse për sigurinë dhe shëndetin. Në lidhje me këtë pikë duhet të
paraqesë çertifikatat e përftuara nga trajnimet/kurset.
4.Të ketë eksperienca auditimi të ngjashme në hidroçentrale.
Për Auditiuesin e mjedisit:
1.Të jetë diplomuar si ing.mjedisi dhe të ketë jo më pak se pesë vjet përvoje pune. Për të provuar
plotësimin e këtij kushti do të paraqitet diploma dhe CV e punonjësit.
2.Të jetë çertitifikuar për ISO 14001:2015. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet çertifikata përkatëse.
3.Të jetë i punësuar me kohë të plotë pranë operatorit ekonomik prej muajit janar 2019. Për këtë
duhet të paraqiten listepagesat e shoqerise te tre muajve te fundit sipas formatit E-sig dhe
kontrata e punës.
4.Të jetë i çertifikuar si ekspert mjedisi. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të paraqitet
certifikata e lëshuar nga Ministria përkatëse.
5.Të jetë i liçensuar pranë QKL/NLC kodi III.2, A. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet çertifikata përkatëse.
6.Të ketë ekperienca auditimi të ngjashme në hidroçentrale. Për të provuar plotësimin e këtij
kushti do të paraqitet një raport auditimi/studimi/ monitorimi si dhe një deklaratë e lëshuar nga
kompania që ka realizuar shërbimin.
Pika 2.3.6 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit bëhet:
2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) ekspert për sigurinë në
punë dhe 1 (një) ekspert mjedisi, të cilët të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
Për Audituesin e Sigurisë në punë dhe shëndetit ꞉
1.Të ketë minimalisht 10 (dhjetë) vjet eksperincë në fushën e sigurisë në punë dhe shëndetit. Në
lidhje me këtë pikë duhet të paraqesë CV e ekspertit.
2.Të ketë formim inxhinierik (inxhinier ndërtimi, inxhinier elektrik ose ing mjedisi) dhe të jetë
çertitifikuar ne lidhje me BS OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001 për shëndetin dhe sigurinë në
punë. Në lidhje me këtë pikë duhet të paraqesë listepagesat e shoqerise te tre muajve te fundit
sipas formatit E-sig, diplomën dhe çertifikatën përkatëse.
3.Të ketë kryer trajnime/kurse për sigurinë dhe shëndetin. Në lidhje me këtë pikë duhet të
paraqesë çertifikatat e përftuara nga trajnimet/kurset.
4.Të ketë eksperienca auditimi të ngjashme. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet një raport auditimi/studimi/ monitorimi.
Për Auditiuesin e mjedisit:
1.Të jetë diplomuar si inxhiner mjedisi, inxhinier ndërtimi ose inxhinier elektrik dhe të ketë jo më
pak se pesë vjet përvoje pune. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të paraqitet diploma
dhe CV e punonjësit.
2.Të jetë çertitifikuar për ISO 14001:2015. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet çertifikata përkatëse.
3.Të jetë i punësuar me kohë të plotë pranë operatorit ekonomik prej muajit janar 2019. Për këtë
duhet të paraqiten listepagesat e shoqerise sipas formatit E-sig dhe kontrata e punës.
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4.Të jetë i çertifikuar si ekspert mjedisi. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të paraqitet
certifikata e lëshuar nga Ministria përkatëse.
5.Të jetë i liçensuar pranë QKL/NLC kodi III.2, A. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet çertifikata përkatëse.
6.Të ketë eksperienca auditimi të ngjashme. Për të provuar plotësimin e këtij kushti do të
paraqitet një raport auditimi/studimi/ monitorimi.
Të gjitha pikat e tjera mbeten të pandryshuara.”
II.5.Në datën 07.08.2019, operatori ekonomik ankimues “ECCAT” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar përsëri modifikimin e kritereve të procedurës së
mësipërme të prokurimit, të ndryshuara nga autoriteti kontraktor me anë të shtojcës të
sipërcituar.
II.6. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues nëpërmjet shkresës nr. 3403/3 prot., datë
09.08.2019, duke mos e pranuar atë, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Komisioni për shqyrtimin e ankesës gjykon se analizat sa më sipër lidhen ngushtë me
kërkesat e Termave të Referencës pasi në auditimin e performancës së mjedisit përfshihen
investimet e reja, veprimet e marra për monitorimin, parandalimin dhe minimizimin e ndikimeve
në mjedis, në përputhje si më poshtë por jo të limituara tek: menaxhimi i ujërave të zeza,
emetimet në ajër, ndotja e tokës, kontrolli i zhurmave, menaxhimi i materialeve të rrezikshme,
menaxhimi i mbeturinave (përfshirë PCB-të dhe azbestin). Duke qënë se Parametri Lel % është
matësi i lëndeve djegëse vendosja e këtij parametri është i rëndësishëm për matjet e ambienteve
në të 3 (tre) njësitë e prodhimit të KESH sh.a, (sallat e makinave, ekonomia e vajrave, pranë
trasformatorëve etj). Në lidhje me pretendimin e ankimuesit se ky parametër i përket vetem nje
laboratori, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave konstatoi se nga DPA janë akredituar edhe
laboratorë të tjetër te cilët e kanë këtë parametër (Lel % 0-100%) [...]”
II.7.Në datën 13.08.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[…]ANKESË:
a) Duke iu referuar Pikës 2.3.3 pse është vendosur pikërisht parametri LEL %? Pse janë
vendosur parametra duke specifikuar dhe range-et e tyre? Pse nuk ka parametra të tjerë të
kërkuar apo mos vallë i paracaktuari fitues është laboratori VIELF STUDIO shpk? Po ju
bashkëlidhim dhe çertifikatën e akreditimit të laboratorit të sipërpërmendur, ku duket qartë se
kush është paracaktuar si fitues i kësaj procedure, pasi të gjithë parametrat janë pikërisht
parametrat e këtij laboratori dhe range-et fiks sipas çertifikatën e akreditimit??? Të hiqen
parametrat që paracaktojnë fituesin e kësaj procedure, dhe të vendosen parametra
jodiskriminues dhe joskualifikues për laboratorët e tjerë […]”
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II.8.Në datën 30.08.2019, nëpërmjet shkresës me nr.3531/1prot., datë 27.08.2019, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesën e operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
procedurës së prokurimit me argumentin se: “[…]a) Duke iu referuar Pikës 2.3.3 pse është
vendosur pikërisht parametri LEL %? Pse janë vendosur parametra duke specifikuar dhe rangeet e tyre? Pse nuk ka parametra të tjerë të kërkuar apo mos vallë i paracaktuari fitues është
laboratori VIELF STUDIO shpk? Po ju bashkëlidhim dhe çertifikatën e akreditimit të laboratorit
të sipërpërmendur, ku duket qartë se kush është paracaktuar si fitues i kësaj procedure, pasi të
gjithë parametrat janë pikërisht parametrat e këtij laboratori dhe range-et fiks sipas çertifikatën
e akreditimit??? Të hiqen parametrat që paracaktojnë fituesin e kësaj procedure, dhe të
vendosen parametra jodiskriminues dhe joskualifikues për laboratorët e tjerë […], Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.Në shtojcën datë 06.08.2019, mbi modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kryer ndryshimin si më poshtë vijon:
” Pika 2.3.3 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit ishte:
2.3.3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikatë akreditimi për të kryer të gjitha
analizat laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 ose S SH ISO/IEC 17025:2017.
Pika 2.3.3 e Kërkesave të vecanta të kualifikimit bëhet:
2.3.3 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikatë akreditimi në përputhje me S SH
ISO/IEC 17025:2006 ose S SH ISO/IEC 17025:2017 për të kryer analizat laboratorike: Cilesia e
ajrit: Lel % 0- 100%, O2 - 0-30 %, CO 0-2000 ppm, H2S 0-200 ppm. Emetimet akustike :
Zhurma me paisje të Klasit 1. Matja e cilesise se ujit : Nitritet (NO2 –) ; Nitratet (NO3 –) ;
Vlerën e Ph; DO; Turbullira ;COD;BOD ;Ca, Mg.”
III.1.2.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
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III.1.3. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se: “Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.”
III.1.4. Në nenin 28, pika 5, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “5.Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a)licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b)një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c)dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit;dhe/ose
ç)dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.1.5.Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë
së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik thekson se, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme dhe e domosdoshme që të sigurohet se operatorët ekonomik
pjesëmarrës, disponojnë akreditimet e nevojshme për zbatimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Në rastin konkretë, Komisioni gjykon se, në zbatim të kontratës objekt prokurimi,
shfaqet i nevojshëm disponimi i certifikatës së akreditimit, për të kryer analizat laboratorike, në
përputhje me këkresat përcaktuara nga autoriteti kontraktor, si dhe sipas nevojave të këtij të
fundit. Komisioni thekson se, ky kriter është modifikuar në zbatim të Vendimit KPP 501/2019,
datë 30.07.2019, nisur nga ankesa e operatorit ekonomik ankimues “ECCAT” sh.p.k., në të cilën
specifikimi i llojeve të analizave ishte një prej pretendimeve të ngritura. Komisioni gjykon se,
është në të drejtën e autoritetit kontraktor të caktoj kriteret e kualifikimit në përputhje me
objektin dhe volumin e kontratës që prokurohet, si dhe sipas nevojave të tij. Në këto kushte,
përcaktimi i llojeve të analizve dhe parametrat e tyre, për të cilat duhet të disponohet akreditimi i
nevojshëm, është një këkresë jo diskriminuese, si dhe brenda kufijve të parashikuara nga
legjislacioni në fuqi për prokurimin publik.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.2.Lidhur me zbatimin e Vendimit KPP 501/2019, datë 30.07.2019, të Komisionit të
Prokurimit Publik, nga verifikimi i shtojcës mbi modifikimin e dokumentave të tenderit,
Komisoni, konstaton se autoriteti kontraktor, e ka zbatuar atë në përputhje me konstatimet e
Komsionit të Prokurimit Publik.
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 mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “ECCAT” sh.p.k për procedurën e
prokurimit, “Kërkesë për propozim”, me objekt ”Auditim i mjedisit, sigurisë dhe
shëndetit në punë në të 3 (tre) njësitë prodhuese nën administrimin e KESH sh.a”, me nr.
REF-23748-05-27-2019, me fond limit 5,000,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 13.08.2019, nga autoriteti kontraktor, KESH sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1394 Protokolli, Datë 13.08.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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