VENDIM
K.P.P. 581/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.09.2018 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k., në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-59564-03-29-2018,
me objekt “Blerje karburant për autovetura dhe motorrgjenerator”,
me fond limit 8.358.631 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
23.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.

Ankimues:

“Bolv Oil” sh.a.
Rruga Fier-Patos, Km.6, Zona Industriale Grizë Patos

Autoriteti Kontraktor:

Kuvendi i Shqipërisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4, Tiranë

Subjekte të interesuar:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k.
Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Pjetër Bogdani”, Pll. 23/1, Ap.15,
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
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, 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 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 30.03.2018, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-5956403-29-2018, me objekt “Blerje karburant për autovetura dhe motorrgjenerator”, me fond limit
8.358.631 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 23.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i
Shqipërisë.
II.2. Në datën 23.04.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
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datë 07.05.2018 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k.
8.8 % Gazoil Eurodizel 10 ppm dhe Benzinë pa plumb 95 Oktan skualifikuar
2. “Bolv-Oil” sh.a.
Gazoil Eurodizel 10 ppm 8.8 % / Benzinë pa plumb 95 Oktan 9.2 % kualifikuar
3. “A&T” sh.p.k.
9.9 % Gazoil Eurodizel 10 ppm dhe Benzinë pa plumb 95 Oktan kualifikuar
4. “Kastrati” sh.p.k.
Gazoil Eurodizel 10 ppm 12.7 % / Benzinë pa plumb 95 Oktan 13.7 % skualifikuar
II.5. Gjithashtu referuar informacionit të autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik si dhe raportit të audititimit në sistemin e prokurimit elektronik, autoriteti
kontraktor, pas shqyrtimit të ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das
Oil” sh.p.k., ka pranuar ankesën e tij, dhe në datën 04.06.2018 ka kryer rivlerësimin e procedurës
së prokurimit, duke kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil”
sh.p.k.. Konkretisht, operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë renditur si më poshtë vijon:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k.
8.8 % Gazoil Eurodizel 10 ppm dhe Benzinë pa plumb 95 Oktan kualifikuar
2. “Bolv-Oil” sh.a.
Gazoil Eurodizel 10 ppm 8.8 % / Benzinë pa plumb 95 Oktan 9.2 % kualifikuar
3. “A&T” sh.p.k.
9.9 % Gazoil Eurodizel 10 ppm dhe Benzinë pa plumb 95 Oktan kualifikuar
4. “Kastrati” sh.p.k.
Gazoil Eurodizel 10 ppm 12.7 % / Benzinë pa plumb 95 Oktan 13.7 % skualifikuar
II.6. Operatori ekonomik ankimues “Bolv Oil” sh.p.k. pretendon se në datën 11.06.2018 ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke ngritur pretendime mbi kualifikimin e bashkimin
e operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k., sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
“Në datën 04.06.2018 njoftohemi sërisht nëpërmjet sistemit ekeltronik të APP për klasifikimin e
ofertave pjesmarrëse në tender me objekt “Blerje karburant për autovetura dhe
motorrgjenerator”, të organizuar nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë. Në këtë
rikualifikim rezulton që BOE “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. nga statusi I skualifikuar në
njoftimin e parë të ardhur në sistemin elektronik është kualifikuar dhe renditur si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k.
Gazoil 8.8 % / Benzinë pa plumb 8.8 %
kualifikuar
2. “Bolv-Oil” sh.a.
Gazoil 8.8 % / Benzinë pa plumb 000 %
kualifikuar
3. “A&T” sh.p.k.
Gazoil 9.9 % / Benzinë pa plumb 000 %
kualifikuar
4. “Kastrati” sh.p.k.
Gazoil 12.7 % / Benzinë pa plumb 000 % kualifikuar
Këtë kualifikim nga ana e KVO e vlerësojmë si të padrejtë pasi BOE “Eroil” sh.a. & “Das Oil”
sh.p.k. nuk plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim dhe konkretisht:
1.Marrëveshja e bashkëpunimit bie ndesh me praktikaat tregëtare, legjislacionin për shoqëritë
tregëtare DST e kësaj procedure prokurimi dhe kodin civil. Në pikën të akt marrveshjes kompanitë
dëshmojnë se për të realizuar shërbimet e tyre ata do të nënkontraktojnë kompani të tjera në masën
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10% kjo në kundërshtim me kërkesat e DST të cilat nuk lejojnë nënkontraktimin. Forma dhe
përmbajtja e marrveshjes së bashkëpunimit është e përgjithshme, me natyrë aspak të vecantë dhe
proporcionale për kontratën e propozuar nga AK. Marrveshja e bashkëpunimit nuk është hartuar
në përputhje me kodin civil dhe ka mangësi në identifikimin dhe përcaktimin e bazës ligjore (forma
dhe përmbajtja e saj se si mund të kryhet një marrveshje bashkëpunimi afatgjatë), përcaktimi I
solidaritetit të të drejtave dhe detyrimeve.
Në kodin civilneni 174 e vijues pëcakton mardhëniet e anëtarëve , si dhe kushtet e përfundimit të
kontratës së shoqërisë së thjeshtë, ndër të cilat janë afati, realizimi I objektit të kontratës, etj. Në
lidhje me dy të parat vlen të thëksohet se kjo marrveshje nuk ka afat dhe objekti I kontratës është
I vazhdueshëm që e bën këtë shoqëri dhe paraqitjen në formën e saj, si një ent që bazuar në
legjislacionin për shoqëritë tregëtare duhet të regjistrohet në QKB për të fituar zotësinë e saj
juridike. Madje forma dhe permbajtja e saj janë në kundërshtim me nenin 74 të VKM Nr.914, të
cilat nënkuptojnë se shoqëritë hartojnë marrveshje bashkëpunimi për procedurën e prokurimit dhe
ja paraqesin atë AK. Në asnjë rast kjo marrveshje bashkëpunimi nuk ka parashikuar të drejtat dhe
detyrimet e paloëve të pashikuara në në nenin 1074 e vijues të KC si dhe nenin 4 të LPP. Kjo
marrëveshje bashkëpuunimi cënon në tërësi performancën, të drejtat e detyrimet e palëve dhe
garancinë juridike. Marrveshja nuk është proporcionale pasi ka përcaktuar në raport me % e
deturave 50/50% që nuk korespondon me procedurat tatimore pasi malli furnizohet për cdo object
prokurimi që nuk është përcaktuar.
Marrveshja nuk trajton cështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve si përfaqësimi në ISHT,
mënyrën se si do të realizohet furnizimi për këtë object prokurimi në vecanti pasi është e
përgjithëshme dhe nuk garatnon standartin e shpërndarjessë kërkuar nga AK(pasi kemi të bëjmë
me furnizime të vijueshme për standarte të ndryshme, pa afate eksplicite). Natyra e sendit të
bshkuar në këtë rast për AK kërkon që subjekti të jetë specific dhe jo I përgjithshëm sic është
paraqitur BOE. Madje marrveshja nuk ka asnjë kusht ekskluziviteti që të detyrojë njërën palë të
furnizohet vetëm nga një OE, që dëshmon se nuk garantohet cilësia përgjatë zbatimit të kontratës.
Fakti që BOE merr përsipër furnizimin sipas pikave me deklaratë, kjo del prtej tagrave të dhënë
nga kontrata e bashkëpunimit duke e bërë atë të pavlefshme dhe pa efekte juridike në rastin më të
mirë ose fictive.
Kontrata e bashkëpunimit të përkohshëm e sipërcituar, dorëzuar në tender nga BOE“Eroil” sh.a.
& “Das Oil” sh.p.k. është shpallur si e pavlefshme nga Komisioni I Prokurimit Publik me Vendim
Nr. 133/2018, datë 19.03.2018.
1.BOE“Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k., nuk plotëson pikën “ç” të kritereve të vecanta për
kualifikim “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është në Shqipëri”, pasi:
Shoqëria “Erol”sha ka dorëzuar vërtetim nga OSHEE të pavlefshëm, pasi shoqëria rezulton të
mos ketë paguar detyrimet e maturuara të energjisë elektrikepër muajin Shkurt 2018 si dhe
vërtetimi është dhënë për një vend të ushtrimit të aktivitetit, ndërkohë që në QKB shoqëria Erol
sha rezulton që ushtron aktivitet në tre vende.
Shoqëria DAS Oil shpk ka dorëzuar vërtetim nga OSHEE të pavlefshëm pasi shoqëria rezulton të
mos ketë paguar detyrimet për muajin Janar 2018 dhe në vërtetim nuk janë përcaktuar numri I
kontratave , ndërkohë që DAS Oil shpk ushtron aktivitet në 36 vende sipas QKB-së.
1.Shoqëria DAS Oil shpk nuk ka dorëzuar vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe
sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Kur shoqëritë marrin pjesë ne një procedurë prokurimi si
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bashkim I përkohshëm atëhere kriteret e përgjithshme për kualifikim duhet të plotësohen nga të
gjithë pjesmarrësit.
Sa më sipër kërkojmë që Autoriteti Kontraktor Kuvendi I Shqipërisë, të skualifikojë BOE“Eroil”
sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. nga kjo procedirë prokurimi pasi nuk plotëson kriteret e kualifikimit të
publikuara në DST.
II.6.1. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, autoriteti kontraktor pretendon se në datën 14.06.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 889/30
prot., nëpërmjet shërbimit postar i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e
refuzuar ankesën. Gjithashtu autoriteti kontraktor në datën 22.06.2018 i ka kthyer përgjigje edhe
nëpërmjet postës elektronike duke e informuar se “Kjo përgjigje është dërguar me postë më datë
14.06.2018 dhe është kthyer pasi nuk është gjetur adresa”.
II.6.2. Në datën 28.06.2018 operatori ekonomik “Bolv Oil” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 889/36 prot., datë 06.07.2018, protokolluar me tonën në datën
09.07.2018, si dhe shkresës nr. 2375/1 prot., datë 23.07.2018, protokolluar me tonën në datën
23.07.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin
e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Bolv Oil” sh.a., mbi kualifikimin e bashkimit
të operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. me arsyetimin se “1.Marrëveshja e
bashkëpunimit bie ndesh me praktikat tregëtare, legjislacionin për shoqëritë tregëtare DST e kësaj
procedure prokurimi dhe kodin civil. Në pikën 9 të akt marrveshjes kompanitë dëshmojnë se për
të realizuar shërbimet e tyre ata do të nënkontraktojnë kompani të tjera në masën 10% kjo në
kundërshtim me kërkesat e DST të cilat nuk lejojnë nënkontraktimin. Forma dhe përmbajtja e
marrveshjes së bashkëpunimit është e përgjithshme, me natyrë aspak të vecantë dhe proporcionale
për kontratën e propozuar nga AK. Marrveshja e bashkëpunimit nuk është hartuar në përputhje
me kodin civil dhe ka mangësi në identifikimin dhe përcaktimin e bazës ligjore (forma dhe
përmbajtja e saj se si mund të kryhet një marrveshje bashkëpunimi afatgjatë), përcaktimi i
solidaritetit të të drejtave dhe detyrimeve.
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Në kodin civil neni 174 e vijues pëcakton mardhëniet e anëtarëve , si dhe kushtet e përfundimit të
kontratës së shoqërisë së thjeshtë, ndër të cilat janë afati, realizimi i objektit të kontratës, etj. Në
lidhje me dy të parat vlen të thëksohet se kjo marrveshje nuk ka afat dhe objekti i kontratës është
i vazhdueshëm që e bën këtë shoqëri dhe paraqitjen në formën e saj, si një ent që bazuar në
legjislacionin për shoqëritë tregëtare duhet të regjistrohet në QKB për të fituar zotësinë e saj
juridike. Madje forma dhe permbajtja e saj janë në kundërshtim me nenin 74 të VKM Nr.914, të
cilat nënkuptojnë se shoqëritë hartojnë marrveshje bashkëpunimi për procedurën e prokurimit dhe
ja paraqesin atë AK. Në asnjë rast kjo marrveshje bashkëpunimi nuk ka parashikuar të drejtat dhe
detyrimet e paleëve të pashikuara në në nenin 1074 e vijues të KC si dhe nenin 4 të LPP. Kjo
marrëveshje bashkëpuunimi cënon në tërësi performancën, të drejtat e detyrimet e palëve dhe
garancinë juridike. Marrveshja nuk është proporcionale pasi ka përcaktuar në raport me % e
detyrave 50/50% që nuk korrespondon me procedurat tatimore pasi malli furnizohet për cdo object
prokurimi që nuk është përcaktuar.
Marrveshja nuk trajton cështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve si përfaqësimi në ISHT,
mënyrën se si do të realizohet furnizimi për këtë object prokurimi në vecanti pasi është e
përgjithëshme dhe nuk garatnon standartin e shpërndarjessë kërkuar nga AK(pasi kemi të bëjmë
me furnizime të vijueshme për standarte të ndryshme, pa afate eksplicite). Natyra e sendit të
bshkuar në këtë rast për AK kërkon që subjekti të jetë specifik dhe jo i përgjithshëm sic është
paraqitur BOE. Madje marrveshja nuk ka asnjë kusht ekskluziviteti që të detyrojë njërën palë të
furnizohet vetëm nga një OE, që dëshmon se nuk garantohet cilësia përgjatë zbatimit të kontratës.
Fakti që BOE merr përsipër furnizimin sipas pikave me deklaratë, kjo del përtej tagrave të dhënë
nga kontrata e bashkëpunimit duke e bërë atë të pavlefshme dhe pa efekte juridike në rastin më të
mirë ose fictive”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në kreun II të dokumentave të tenderit, Udhëzime për Operatorët Ekonomikë është e
përcaktuar: “Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet
të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë
bashkimin gjatë procedurës së prokurimit”.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit” nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri: “Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo
anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur…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”.
III.1.3. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet
të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”.
Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet
të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit,
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët
e bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e
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shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila
duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”, ndërsa në pikën 3 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”.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. &
“Das Oil” sh.p.k., rezulton se, është paraqitur dokumenti me emërtimin Marrëveshje për bashkim
ekonomik operatorësh ndërmjet shoqërisë “Eroil” sh.a. dhe shoqërisë “Das Oil” sh.p.k., nga ku
secila prej shoqërive merr përsipër të kryejë detyrat në masën 50 % . Në Prokurën e Posaçme datë
24.04.2017 është deklaruar se znj. J.DH. do të përfaqësojë të përfaqësuarit, pra të dy shoqëritë e
mësipërme, ndërkohë që rezulton se është paraqitur edhe një dokument tjetër Prokurë e Posaçme
datë 22.06.2017 ku deklarohet se shoqëria “Das Oil” sh.p.k. është shoqëria përfaqësuese në këtë
bashkim.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik, sa më sipër analizuar, konstaton se dokumenti Marrëveshje
për Bashkim Ekonomik Operatorësh, e lidhur në datën 24.04.2017, është një dokument i
përgjithshëm, ku nuk është përcaktuar as procedura e prokurimit për të cilën lidhet kjo
marrëveshje, as autoriteti kontraktor, as afati dhe as elementët konkretë që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi. Ky dokument, është i lidhur në përgjithësi (citojmë) për të gjitha
procedurat e konkurrimit, ankande publike, prokurime, tendera etj që do të shpallen dhe kryhen
nga autoritete të ndryshme kontraktore. Gjithashtu, janë përcaktuar ndarja e detyrave në masën
50% secili, pa u përcaktuar elementët konkretë sipas kësaj kontrate. Në këtë kontratë është
përcaktuar se shoqëria “Eroil” sh.a. do të kryejë furnizimin me shumicë me lëndë djegëse Gazoil
10 PPM ULSD dhe Benzinë pa plumb për të gjitha pikat e tregtimit me pakicë (karburante) në
gjithë Republikën e Shqipërisë të shoqërisë “Das Oil” sh.p.k. si edhe për autoritetin kontraktor;
transportin e produkteve të ndryshme nga magazinat deri në vendin e përcaktuar nën kontratën
përkatëse me autoritetin kontraktor, ndërsa shoqëria “Das Oil” sh.p.k. do të kryejë furnizimin me
lëndë djegëse Gazoil 10 PPM ULSD dhe Benzinë pa Plumb me pakicë, tollona dhe kartë
elektronike nëpër të gjitha pikat e tregëtimit me pakicë që disponon në Republikën e Shqipërisë;
lëshimin e faturës tatimore të shitjes për autoritetin kontraktor. Nga ana tjetër, janë paraqitur dy
dokumenta Prokurë e Posaçme, ku sipas njërit dokument (datë 24.04.2017) i cili, nuk ka të
përcaktuar as autoritetin kontraktor, as objektin e prokurimit, është znj. J. Dh., si përfaqësuese e të
dy shoqërive, ndërsa sipas aktit të datës 22.06.2017 (sërish nuk është përcaktuar as objekt dhe as
autoriteti kontraktor), është përfaqësues shoqëria “Das Oil” sh.p.k.
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III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a.
& “Das Oil” sh.p.k., nuk ka paraqitur ofertë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit. Konkretisht, ky operator nuk ka paraqitur dokumentacion në
lidhje me kontratën e bashkëpunimit dhe prokurën e posaçme, me të gjithë elementët konkretë të
nevojshëm për një procedurë prokurimi, duke dhënë detaje të rëndësishme si në lidhje me
autoritetin kontraktor, objektin e prokurimit, afatin, elementët konkretë të domosdoshëm për këtë
objekt prokurimi, duke mos përmbushur kriterin për paraqitjen e këtij dokumenti të kërkuar nga
ana e autoritetit kontraktor. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në
përputhje me këtë dokumentacion. Dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e
autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
III.1.8. KPP 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 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. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e
operatorit ekonomik të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e
prokurimit.
Sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. nuk është në përputhje me kërkesat e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe nuk konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të të operatorit ekonomik ankimues “Bolv Oil” sh.p.k. për
kualifikimin e padrejtë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është
pranuar një nga pretendimet e tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori do të ndryshojë,
duke u skualifikuar nga procedura e prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke përmbushur interesin
e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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 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 “Bolv Oil” sh.p.k. për procedurën
e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-59564-03-29-2018, me objekt “Blerje
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2.

3.
4.
5.

karburant për autovetura dhe motorrgjenerator”, me fond limit 8.358.631 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 23.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Eroil” sh.a. & “Das Oil” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e
konstatuara si më sipër, duke e skualifikuar këtë bashkim operatorësh ekonomikë nga
procedura e prokurimit.
Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Bolv Oil” sh.p.k.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1199 Protokolli
Datë 28.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Enkeleda Bega
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