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KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 643/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Keri
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt:
”Rikonstruksion i fushës së futbollit Bajram Curri”, me fond limit 492 016
(katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 10.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Bajram
Curri.

Ankimues:

“Vllaznimi” sh.p.k
Adresa: Lagja “28 Gushti”, Bajram Curri

Palë e ankimuar:

Baza Ligjore:

Bashkia Bajram Curri
Adresa: Sheshi “Azem Hajdari, Bajram Curri
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes znj. Juliana Hoxha, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi
diskutuan çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 kërkesë për sqarim 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ankimuesi 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 03.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, Bashkia Bajram Curri, në
portalin elektronik të prokurimeve, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt:
”Rikonstruksion i fushës së futbollit Bajram Curri”, me fond limit 492 016 (katërqind e
nëntëdhjetë e dy mijë e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh,.
II.2. Në datë 10.11.2014 autoriteti kontraktor, Bashkia Bajram Curri ka zhvilluar këtë procedurë
prokurimi ku kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
“Vëllezërit Hysa” shpk me ofertë ekonomike
318 208 lekë pa tvsh
“Vllaznimi” shpk me ofertë ekonomike
391 747 lekë pa tvsh
“Halili 1” shpk & “Ergi” shpk me ofertë ekonomike 490 404 lekë pa tvsh

skualifikuar.
skualifikuar.
kualifikuar.
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II.3. Në datën 14.11.2014 operatori ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi me arsyen e
mëposhtme:
“Vërtetimi i sjellë nga Ju për detyrimet e energjisë elektrike nuk është në përputhje me
përcaktimet e bëra në dst, pasi është marrë në emër përfaqësuesit dhe jo në emër të opearatorit.
Në dst përcaktohet qartë “Një vërtetim që konfirmon që ka operatori ekonomik…” Edhe pas
kërkesës për sqarim në mesazhin elektronik të dërguar, ku ju kemi kërkuar pikërisht këtë
saktësim, ju keni sjellë të njëjtin dokument. Një informacion më të plotë do ta merrni në rubrikën
"Mesazhe" “
II.4. Në datën 15.11.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikim e tij.
II.5. Në datën 20.11.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1600 datë 20.11.2014
i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues“Vllaznimi” shpk, duke i refuzuar ankesen e
tij.
II.6. Në datën 01.12.2014 operatori ekonomik “Vllaznimi” shpk, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, ku kërkon:
“Në datë 14.11.2014 kemi marrë njoftimin e skualifikimit të ofertës tonë me arsyen se nuk kemi
paraqitur vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë në emër të shoqërisë. Ndërkohë në
tender kemi paraqitur të gjithë dokumentacionin e nxjerrë nga sistemi i OSHEE për shlyerjen e
të gjitha detyrimeve të kontratave si person fizik dhe juridik. Bashkëlidhur do të gjeni të gjith
dokumentacionin i cili vërteton se nuk jam debitor dhe nuk kam detyrime ndaj OSHEE.
Me anë të kësaj ankese kërkojmë kualifikimin tonë në këtë tender, pasi në tre operatorët që kemi
marrë pjesë në tender, fituesi me vlerën më të lartë dhe me shkelje në paraqitjen e
dokumentacionit, lënë për të dyshuar se KVO ka kryer një vlerësim jo ekonomik dhe me shkelje
ligjore të barazisë në tender”.
II.7. Në datën 11.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 1845/2 prot., me objekt: “Kërkesë për
sqarim”, Komisioni i Prokurimit Publik i është drejtuar Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a., nëse operatori ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k ka lidhur një kontratë furnizimi me
energji elektrike dhe të na jepet informacion për: Numrin e kontratës së furnizimit; ……..
II.8. Në datën 11.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 30863/1 prot., me objekt: “Dërgim
informacioni dhe dokumentacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit .
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II.9. Në datën 22.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 14428/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje”,
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i kërkuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. lidhur me kërkesën e KPP-së ku thekson se:
Sipas verifikimeve në sistemin e faturimit rezulton se operatori ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k., me
administrator z. B. B, NIPT J79602601O dhe me seli në Kukës ka lidhur kontratë të energjisë
elektrike me kod KU0T210020100281 dhe nuk ka detyrime të papaguara të energjisë elektrike.
[...]
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton;
III.1. Në lidhje me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Vllaznimi” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik, duke qenë se;
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika 2.2
“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, përcaktohet:
“Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja
e detyrimeve të energjisë eletrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proçes ankimi në gjykatë”;

III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitura nga operatori ekonomik ankimues
“Vllaznimi” sh.p.k për plotësimin e këtij kriteri, rezultoi se ka paraqitur;
-

Vërtetim Debie nr. 395 prot., i datës 04.11.2014, ku citohet: [...] ..vërtetojmë se për
kërkuesin z/ B. B, pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Fatutimit, rezulton të ketë 0.00
lekë (zero) detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën
04.11.2014, pa përfshirë faturën koherente të muajit TET 2014.[...]
Bashkëlidhur lista e kontratave të furnizimit me energji elektrike për të cilat lëshohet ky
vërtetim debie.

1. KU0T210020100281 titullari Z. B. B me adresë Sheshi Azem Hajdari; Pall.1 Shk.1 Ap1;
Kukës
2. KU0T210030100750 titullari Z. B. B me adresë Qendër; Pall.1 Shk.1 Ap1; Kukës;
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III.1.3 Në shkresën “Kthim Përgjigje” të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
lidhur me kërkesën e KPP, përcaktohet se:
Sipas verifikimeve në sistemin e faturimit rezulton se operatori ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k., me
administrator z. B. B, NIPT J79602601O dhe me seli në Kukës ka lidhur kontratë të energjisë
elektrike me kod KU0T210020100281 dhe nuk ka detyrime të papaguara të energjisë elektrike.
[...]
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se dokumentacioni nr. 395 prot., i datës
04.11.2014 (vërtetim debie) i paraqitur nga operatori ekonomik “Vllaznimi” shpk për të
vërtetuar disponueshmërinë e kapaciteteve financiare dhe ekonomike të kërkuara nga
autoriteti kontraktor prezumohet i rregullt.
Qëllimi i vendosjes së kriterit në kërkesat për kualifikim të dokumentave standarte është që
operatorët ekonomik të vërtetojnë se kanë shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Vllaznimi” shpk vërteton shlyerjen e
detyrimeve për energjinë elektrike të tij, për periudhën më të fundit para hapjes së ofertave dhe
referuar këtij dokumentacioni, rezulton se ky operator ekonomik ka 0.00 (zero) lekë
detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 04.11.2014, referuar
edhe kontratës të energjisë elektrike me kod KU0T210020100281, si dhe ne bazë të
dokumentacionit “Kthim Përgjigje” të Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. ku
rezulton e njëjta kontratë e energjisë elektrike me kod KU0T210020100281.
Përsa më sipër, operatori ekonomik “Vllaznimi” shpk me dokumentacionin e dorëzuar vërteton
që nuk ka detyrime të maturuara të energjisë elektrike, pra plotëson qëllimin për të cilin është
vendosur kriteri dhe rrjedhimisht pretendimi i parashtruar prej tij qёndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos;
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: ”Rikonstruksion i fushës së
futbollit Bajram Curri”, me fond limit 492 016 (katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë e
gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 10.11.2014 nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Bajram Curri.
2. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e evidentuara nga Komisioni i Prokurimit
Publik në arsyetimin e këtij vendimi për skualifikimin e operatorit ekonomik “Vllaznimi”
sh.p.k, duke e kualifikuar atë.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Vllaznimi” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1849 Protokolli, Datë 01.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Punoi M.Aliaj
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