REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.712/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.10.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Buna” sh.p.k në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF24070-08-16-2017, me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për
mobilim zyre” me fond limit 10,457,140 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 11.09.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve
të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqëndruara.

Ankimues:

“Trinity Trade Company” shpk
Rruga “Reshit Collaku”, Ndërtesa 38 (P.15 katësh), H.6, Ap.3,
Njësia Administrative Nr.10, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të
Përqëndruara
Sheshi “Skenderbej”. Nr.3

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 Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 operator 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, me të njëjtin objekt, 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
të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.08.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-24070-08-16-2017, me objekt “Blerje orendish
dhe pajisjesh për mobilim zyre” me fond limit 10,457,140 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
11.09.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e
Prokurimeve të Përqëndruara.
II.2. Në datën 11.09.2017 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 04.10.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Buna
Ro-Al

5,300,000
5,995,000

I kualifikuar
I skualifikuar
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-

Trinity Trade Company
Muca
Igli Sand
Junik
Paera
Bolt
Erald
Erzeni
M.Lezha

6,121,000
6,834,900
7,356,300
7,569,300
7,871,300
9,098,200
9,971,400
10,188,000
10,356,600

I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 06.10.2017 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” shpk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vendimin e KVO lidhur me
kualifikimin e operatorit ekonomik “Buna” shpk me pretendimet si më poshtë:
-

OE Buna nuk plotëson një nga kërkesat themelore të DT, pikën d të Kritereve të
Vecanta për Kualifikim që thotë: Vrëtetim 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. Dokumenti i paraqitur nga kjo shoqëri nuk është në
përputhje me ligjin, pasi nuk paraqet shlyerjen e detyrimeve të fundit të maturuara të
energjisë elektrike për kontratat e shoqërisë Buna.

-

OE Buna nuk plotëson kërkesën tjetër të DT pikën 2.3.4 të Kapacitetit Teknik që thotë:
Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi një mjet transporti me peshë
mbajtëse mbi 1.5 ton të përshtatshëm për transpor mobiljesh. Mjetet e transportit mund
të jenë në pronësi ose me qira. Pronësia e mjetit të mësipërm të vërtetohet: Mjetet në
pronësi të shoqërohen me akt pronësie origjinal ose kopje të noterizuar (kontrata
shitblerje ose kontrata dhurimi). Mjetet me qira të shoqërohen me kontratë qeraje si
dhe me aktin e pronësisë së qiradhënësit. Për mjetet e transportit duhet të paraqiten
edhe dokumentet që vërtetojnë regjistrimin (leje qarkkullimi, akt kolaudimi, siguracion,
taksë vjetore). Mjeti apo mjetet e paraqitura nga ky OE nuk plotësojnë kriteret e
kërkuara në pikën e lartpërmendur. Kërkojmë skualiifkimin e OE Buna shpk.

II.5. Në datën 12.10.2017, me shkresën nr. 1295/4 prot operatori ekonomik ankimues “Trinity
Trade Company” shpk, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti
kontraktor.
II.6. Në datën 17.10.2017, operatori ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” shpk ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëtin objekt ankese drejtuar
KPP.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr.1332/1 prot., datë 23.10.2017 protokolluar me tonën me nr.1595/2
datë 24.10.2017 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” shpk
për kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Buna” sh.p.k me
argumentin se “OE Buna nuk plotëson një nga kërkesat themelore të DT, pikën d të Kritereve
të Vecanta për Kualifikim që thotë: 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. Dokumenti i paraqitur nga kjo shoqëri nuk është në përputhje me
ligjin, pasi nuk paraqet shlyerjen e detyrimeve të fundit të maturuara të energjisë elektrike për
kontratat e shoqërisë Buna”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2/d të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Vërtetimin 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.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se në përmbushje të
kriterit sa më sipër operatori ekonomik “Buna” shpk ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Vërtetim Debie Nr.2275 Prot datë 28.08.2017 me anë të së cilës vërtetohet se kërkuesi
“Buna” shpk nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit për kontratat me kod
DU0A020109026026, DU0A020420051386, titullar i të cilave është “Buna” shpk
rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e
llogaritur deri në datën 25.08.2017 pa përfshirë faturën koherente të muajit Korrik
2017.

III.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 5, gërma “c”, përcaktohet se: “Për
të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti
kontraktor kërkon:
c) 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 elektrike 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 proces ankimi në gjykatë.
Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5
(pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik”.

4

III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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:
III.1.5. 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.1.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit
me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të
paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull
ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë,
jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Në Nenin 48, pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b)
ofertat dorëzohen në rrugë elektronike, sipas përcaktimit në aktet nënligjore […]”
III.1.7. Referuar korrespondencës që Komisioni i Prokurimit Publik ka pasur me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, është vënë në dijeni nga kjo e fundit, se pasi bëhen
verifikimet përkatëse lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet
aplikuese.
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike evidenton saktësinë e dokumentacionit të
paraqitur nga subjektet përkatëse si dhe tërësinë e kontratave dhe në fund konkludon me
lëshimin e “Vertetim Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve
me këste.
III.1.8. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit
të dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Buna” shpk vërteton se
ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike deri në muajin Qershor 2017 pa përfshirë faturën
koherente të muajit Korrik 2017. Referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit
11.09.2017 dhe Nenit 9, pargrafi 1 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit
me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, operatori ekonomik “Buna” shpk nuk ka
përmbushur detyrimet ligjore për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
pasi në datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, detyrimet e energjisë
elektrike për muajin Korrik 2017 ishin maturuar. Në këtë kuptim KPP gjykon se operatori
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eknomik “Buna” sh.p.k me dokumentacionin e paraqitur nuk përmbush pikën 1, gërmën “d”
të Shtojcës 7, kriteret e veçanta të kualifikimit.
III.1.9. Gjithashtu lidhur me argumentat e autoritetit kontraktor në kthim përgjigjen drejtuar
ankimuesit se mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike për muajin më të fundit të
maturuar përbën devijim të vogël i cili nuk ndryshon karakteristikat thelbësore të kontratës
Komisioni gjykon se nuk qëndrojnë, pasi autoriteti kontraktor si autoriteti përgjegjegjës për
zhvillimin e procedurave të prokurimit ka detyrimin që ti zhvillojë ato në përputhje me nenin 1
dhe 2 të LPP ku parashikohet shprehimisht se Qëllimi i këtij ligji është: […] të sigurojë një
trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit publik” “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në
përputhje me këto parime të përgjithshme: a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i
ofertuesve ose kandidatëve; b) transparencë në procedurat e prokurimit c) barazi në trajtimin
e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”.
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.
III.1.10. 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company”
sh.p.k mbi kualifikimin e shoqërisë “Buna” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se
nuk do të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1 e në vijim, gjendja
faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Buna” sh.p.k. do të ndryshojë duke u skualifikuar
nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Trinity Trade
Company” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF24070-08-16-2017, me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyre” me
fond limit 10,457,140 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 11.09.2017 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqëndruara.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Buna” shpk dhe të korigjojë shkeljet duke e skualifikuar kёtë operator.
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 ankimues “Trinity Trade Company” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1595 Protokolli; Datë 17.10.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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