REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 74/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 21/02/2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Blerje shërbim
interneti i përqendruar 600 Mbit/s , Linja 1”.” me nr. REF-6538801-18-2017 me fond limit 7,975,000 lekë pa TVSH, parashikuar
për t’u zhvilluar në datë 14.02.2017 nga autoriteti kontraktor
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Ankimues:

“Albtelecom” sh.a
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës Km 7 Kashar,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II” Nr.3,
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 Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë 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, i cili nuk e ka
pranuar atë, 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 percaktuara 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. Në datën 19.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Blerje shërbim interneti i përqendruar 600
Mbit/s , Linja 1”.” me nr. REF-65388-01-18-2017 me fond limit 7,975,000 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 14.02.2017 nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit.
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II.1. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shyqrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti
kontraktor rezulton se në datën 25.01.2017 pala ankimuese “Albtelecom” sh.a. ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.1.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta
të kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të
përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se: “[….] Në dokumentet e tenderit të
publikuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në “Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit”, në kërkesën kapaciteti Ekonomik dhe Financiar pika 3 kërkohet “Bilanc pozitiv
për tre vitet e fundit, 2014,2015,2016” Lidhur me këtë kërkesë dëshirojmë të sjellim në
vëmendjen tuaj sqarimin si më poshtë: Argument 1: Rezultati i raportuar nga Albtelecom është
negativ, por kapitalet e veta janë pozitive në 3 vitet e fundit. Kërkesa juaj mbi paraqitjen e
bilanceve pozitive të viteve 2014,2015,2016 është bazuar vetëm në analizën e rezultatit të
raportuar në Pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera
gjithëpërfshirëse duke mos konsideruar efektin neto në pasqyrën e pozicionit financiar. Ndonëse
Albtelecom ka raportuar një rezultat negativ në pasqyrën e rezultatit në 3 vitet e fundit kapitalet
e veta të Albtelecom mbeten gjithmonë pozitve. Sikurse vërtetohet nga pasqyrat financiare,
Albtelecom ka raportuar një rezultat pozitv të kapitaleve të veta në 3 vitet e fundit, për rrjedhojë
plotëson kushtet e tenderit, si dhe nuk është në kushtet e hapjes së procedurave të falimentimit
nga administrata tatimore sikurse parashikohet ligjin për procedurat tatimore. Argumenti 2:
Albtelecom raporton sipas parimit të vijimësisë vërtetuar edhe nga Auditori i Pavarur.
Albtelecom raporton sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe menaxhimi i
Albtelecom në çdo set të pasqyrave financiare kryen vlerësimin e aftësisë së Albtelecom për të
vazhduar në vijimësi. Ky vlerësim ka qenë gjithmonë pozitiv nga ana e Albtelecom, sidomos duke
konsideruar plotësimin e padiskutueshëm të kushtit të parashikuar në paragrafin 26 të SNK 1 ku
Albtelecom ka disponim të menjëhershëm të burimeve financiare. Për rrjedhojë Albtelecom ka
përgatitur pasqyrat fiannciare bë bazë të aprimit të vijimësisë në çdo vit duke konfirmuar
aftësinë e Albtelecom për të vazhduar biznes në të ardhmen. Theksojmë që aplikimi i parimit të
vijimësisë dhe konfirmimi i tij është edhe punë e Auditorit të Pavarur i cili auditon pasqyrat
financiare të Albtelecom. Në përputhje me Standardin Ndërkombëtar të Auditimit 570 “Parimi i
vijimësisë” auditori kryen procedura auditimi, mbledh prova dhe vlerëson nëse aplikimi i
parimit të vijimësisë është apo jo i përshtatshëm nga kompania që po auditon. Parimi i vijimësisë
ndikon në çdo rast materialisht në opinionin e auditorit. Ju lutem vini re se Auditori i Pavarur i
Albtelecom ka aprovuar pa asnjë kundërshtim parimin e vijimësisë të aplikuar nga Albtelecom
në vitet 2014 dhe 2015 ( sikurse vërtetohet edhe nga kopjet e skanuara të raportit të Auditorit të
Pavarur), duke lëshuar një opinion të pastër ( Opinion i pa kualifikuar) në çdo vit. Për rrjedhojë,
nëse bazat ligjore konsiderohen në mënyrë korrekte për vlerësimin e Albtelecom, si edhe
analizohen të gjithë treguesit financiarë relevantë, rezultati i raportuar nga Albtelecom është
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pozitiv, dhe aktiviteti i Albtelecom është i shëndetshëm dhe i aftë për të vijuar në vazhdimësi.
Argumenti 3. Bilanci 2016 ka një afat dorëzimi deri në Albtelecom është në proces të auditimit
të pasqyrave financiare 2016 nga audituesi i pavarur dhe pëfundimi i këtij procesi bazuar në
afatet e vendosura nga autoriteti tatimor në RSh është 31 Mars 2017. Duke qenë se vetë
autoritetet institucionale që pranojnë dhe miratojnë bilancet financiare kanë lënë një afat deri në
31 Mars, ky afat duhet të zbatohet dhe konsiderohet edhe nga insitucioni Juaj. [...]”
II.2. Në datën 27.01.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.233/1 prot datë 27.01.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese pranuar pjesërisht ankesën.
II.2.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Pretendimi i ngritur në ankesat e paraqitura pranohet pjesërisht nga ana
jonë, në respektim të dhënies së mundësive të barabarta për të gjithë operatorët ekonomik të
investuar për të paraqitur ofertë por theksojmë se paraqitja e dokumentacionit financiar duhet të
përmbushë kërkesat sipas ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika c dhe VKM nr.914 datë 28.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, i cituar: Për të
provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: a) kopje të
certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; Kërkesat e
mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Ato i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe
të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Po kështu kjo kërkesë është në
përputhje me kriteret e kërkuara sipas ligjit 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në
RSh”, i ndryshuar neni 104. Për sa më sipër, kriteri i vendosur në Shtojcën 6 të DT, Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe financiar pika 3. Ndryshohet në DT :
Kapaciteti ekonomik dhe financiar. Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 vite të fundit duhet të ketë
një vlerë sa vlera e kontratës që prokurohet. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti operatori
ekonomik duhet të paraqesë: Bilanc pozitiv për 3 vitet e fundit 2013-2014-2015. Në bazë të nenit
42 “Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentat e tenderit”, të ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik:, të ndryshuar për modifikimet e realizuara të përshkruara si më sipër u
hartua 1 ( një) shtojcë e cila hidhet në sistemin elektronik të APP për këtë objekt prokurimi si
dhe shtyhet afati i hapjes dhe vlerësimit të ofertave nga data 31.01.2017 ora 11:00 në datën
07.02.2017 ora 11:00 [...]”
II.3. Në datën 30.01.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit si më poshtë vijon:
“lidhje me proçedurën e prokurimit të publikuar në portalin e APP-së me objekt "Blerje sherbim
interneti i perqendruar 600 Mbit/s , Linja 1”, u verifikuan pretendimet e ngritura referuar
kritereve te kualifikimit, duke ju informuar si më poshtë vijon:
Pretendimi i ankesës:
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Kërkohet që të ndryshohet kriteri i mëposhtëm i vendosur në Shtojcën 6 të DT, Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 3, cituar si më poshtë:
Është vendosur në DT - Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 viteve të fundit duhet të ketë një vlerë sa vlera e kontrates qe
prokurohet. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paraqese:
•
Bilanc pozitiv për 3 vitet e fundit 2014-2015-2016.
Përgjigje ankesës:
Pretendimi i ngritur në ankesat e paraqitura pranohet pjesërisht nga ana jonë, në respektim të
dhënies së mundësive të barabarta për të gjithë operatorët ekonomik të interesuar për të
paraqitur ofertë, por theksojmë se paraqitja e dokumentacionit financiar duhet të përmbushë
kërkesat sipas Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46
“Kualifikimi i ofertuesve”, pika c, dhe VKM Nr. 914 datë 28.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i cituar:
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
4 - a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse;
.....
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve
ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.
Po kështu, kjo kërkesë është në përputhje me kriteret e kërkuara sipas Ligjit 9920 datë
19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, neni 104.
Për sa më sipër, kriteri i vendosur në Shtojcën 6 të DT, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 3,
Ndryshohet në DT - Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 viteve të fundit duhet të ketë një vlerë sa vlera e kontrates qe
prokurohet. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paraqese:
•
Bilanc pozitiv për 3 vitet e fundit 2013-2014-2015.
Në bazë të nenit 42 “Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentet e tenderit” të Ligjit 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, për modifikimet e realizuara të përshkruara
si më sipër u hartua 1 (një) shtojcë e cila hidhet në sistemin elektronik të APP për këtë objekt
prokurimi si dhe shtyhet afati i hapjes dhe vlerësimit të ofertave nga datë 31.01.2017 ora 11:00
në datë 07.02.2017 ora 11:00. […]”
II.4. Në datën 06.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
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II.6. Në datën 09.02.2017, me anë të shkresës nr.383/1 prot., datë 08.02.2017, 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, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Referuar materialeve të admimistruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, në ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor më datë 25.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sha ka parashtruar
pretendime mbi ndryshimin e kritereve të veçanta të kualifikimit në drejtim të përmbushjes së
kapacitetit ekonomik dhe financiar, dorëzimit të bilanceve pozitiv për 3 vitet e fundit 2014-20152016. Operatori ekonomik ankimues ka parashtruar pretendime si në drejtim të dorëzimit të
bilancit të vitit 2016 si edhe në drejtim të dorëzimit të bilanceve pozitive të tre viteve të fundit.
Referuaar informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, KPP
konstaton se autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.233/1 prot datë 27.01.2017 i kthen
përgjigje palës ankimuese pranuar pjesërisht ankesën në lidhje me pikën e parë të saj (
dorëzimin e bilancit të vitit 2016), pasqyruar kjo edhe në shtojcën mbi modifikimin e
dokumenteve të tenderit, publikuar në datë 30.01.2017 në SPE. Sa më sipër, KPP gjykon se, për
sa kohë që pretendimi i mësipërm i ankimuesit është pranuar nga Komisioni i Shqyrtimit të
Ankesës pranë autoritetit kontraktor, në lidhje me kërkimin e mësipërm nuk ekziston më objekt
ankese pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit me
argumentin se “[…]Rezultati i raportuar nga Albtelecom është negativ, por kapitalet e veta janë
pozitive në 3 vitet e fundit. Kërkesa juaj mbi paraqitjen e bilanceve pozitive të viteve
2014,2015,2016 është bazuar vetëm në analizën e rezultatit të raportuar në Pasqyrën e të
ardhurave dhe shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirësem duke mos konsideruar
efektin neto në pasqyrën e pozicionit financiar. Ndonjëse Albtelecom ka raportuar një rezultat
negativ në pasqyrën e rezultatit në 3 vitet e fundit kapitalet e veta të Albtelecom mbeten
gjithmonë pozitve. Sikurse vërtetohet nga pasqyrat financiare, Albtelecom ka raportuar një
rezultat pozitv të kapitaleve të veta në 3 vitet e fundit, për rrjedhojë plotëson kushtet e tenderit, si
dhe nuk është në kushtet e hapjes së procedurave të falimentimit nga administrata tatimore
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sikurse parashikohet ligjin për procedurat tatimore. [...]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar”, të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
“Rezultati i raportuar nga Albtelecom është negativ, por kapitalet e veta janë pozitive në 3 vitet
e fundit. Kërkesa juaj mbi paraqitjen e bilanceve pozitive të viteve 2014,2015,2016 është bazuar
vetëm në analizën e rezultatit të raportuar në Pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të
ardhurave të tjera gjithëpërfshirësem duke mos konsideruar efektin neto në pasqyrën e pozicionit
financiar. Ndonjëse Albtelecom ka raportuar një rezultat negativ në pasqyrën e rezultatit në 3
vitet e fundit kapitalet e veta të Albtelecom mbeten gjithmonë pozitve. Sikurse vërtetohet nga
pasqyrat financiare, Albtelecom ka raportuar një rezultat pozitv të kapitaleve të veta në 3 vitet e
fundit, për rrjedhojë plotëson kushtet e tenderit, si dhe nuk është në kushtet e hapjes së
procedurave të falimentimit nga administrata tatimore sikurse parashikohet ligjin për
procedurat tatimore.“
III.2.2. Në datën 30.01.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektornike Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit si më poshtë vijon
“[…]
Ndryshohet në DT - Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 viteve të fundit duhet të ketë një vlerë sa vlera e kontrates qe
prokurohet. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paraqese:
•

Bilanc pozitiv për 3 vitet e fundit 2013-2014-2015.
[...]”

III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gëmra “c” e ligjit nr.9643 dt.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 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: c) gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për
të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit
për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të
shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje,
të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet
për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;
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III.2.4. Në nenin 28 “Kontratat e Shërbimve” pika 4, gërma “a” të Vendimit Nr.914 datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i
ndryshuar parashikohet shprehimisht:
“Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse
…Omisiss…
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve
ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës“
III.2.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, mbi modifikimin e kritereve
të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy elementëve kryesorë. Së
pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar dhe së dyti, nëse
kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të arritur synimin. Gjithashtu,
në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të ndalet edhe në faktin nëse
kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet
në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.2.6. Në datën 09.02.2017, me anë të shkresës nr.383/1 prot., datë 08.02.2017, 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. Në
informacionin e dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, inter allia, autoriteti kontraktor
argumenton se “ Sa më sipër shpjegojmë se gjendja financiare e operatorëve ekonomikë për 3
vitet e fundit duhet të jetë pozitive për të siguruar përmbushjen me sukses të kontratës”.
Referuar testit të mësipërm të proporcionalitetit, KPP konstaton se synimi i autoritetit kontraktor
me anë të kriterit të mësipërm është përmbushja me sukses e kontratës dhe për realizimin e
synimit të mësipërm është parashikuar dorëzimi i bilanceve pozitive për 3 vitet e fundit. KPP
gjykon 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, si edhe specifikimet teknike duke mbajtur në konsideratë
kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik. Në interpretimin teleologjik të
nenit 46 pika 1 gërma “c” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, KPP gjykon qëllimi i normës së mësipërme juridike lidhet me vënien në dispozicion
të autoriteteve kontraktore të mekanizmave ligjor mbi vendosjen e kritereve të veçanta të
kualifikimit ( avvard criteria) me anë të cilave të vërtetohet se operatorët ekonomikë vërtetojnë
se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën. Strictu sensu
ligjëvënësi ka parashikuar edhe mjetet ligjore (dokumentacionin ospisonal) që mund të
dorëzohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për realizimin e synimit të normës juridike dhe
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njëherazi të qëllimit të autoritetit kontraktor si me anë të: deklaratave bankare ose, nëpërmjet
vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të
pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në
rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të
prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i
mundur. KPP gjykon se kuadri ligjor në asnjë rast nuk parashikon se dorëzimi i bilancit të më
shumë se një viti negativ (me humbje) tregon pa aftësinë financiare për përmbushjen me sukses
të kontratës. Akoma më tej, vetë kuadri ligjor në fushën e procedurave tatimore, lex specialis
ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,
nuk penalizon në asnjë rast subjektet juridikë në ushtrimin e aktivitetit të tyre tregëtar edhe në
rast se rezulton se bilanci i një ose më shumë viteve rezulton me humbje ( negativ). I vetmi
penalizim parashikohet në ligjin nr.8901 datë 23.05.2002 “Për falimentimin”, i ndryshuar, në të
cilin referuar nenit 14 pika 1 parashikohet se procedura e falimentit hapet me kërkesë të
organeve tatimore kur rezulton një bilanc me humbje për një periudhë tre vjeçare”. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon të drejtë kërkesën e autoriteteve kontraktore mbi dorëzimin e bilancave
financiare për tre vitet e fundit të ushtrimit të aktivitetit tregëtar ushtrimor, si një e drejtë e cila
rrjedh nga lex specialis dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Nga ana tjetër, KPP gjykon se
kërkesa e mësipërme lidhet strictu sensu me njohjen e aftësisë së operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës për të marrë pjesë në qarkullim civil si subjekt tregëtar si edhe duke shfaqur aftësi
paguese ndaj të tretëve dhe ndaj shtetit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dëshmia se
bilanci financiar i një operatori ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi ka rezultuar
me humbje për një ose disa vite nuk është një parakusht sine qua non që tregon pa afatësinë
paguese të tij dhe njëherazi rrezikun potencial të mospërmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga
kontrata publike. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ndër parimet kryesore të përgatitjes së
pasqyrave financiare, referuar Standardit Kombëtar të Kontabilitetit ( SK) është ai vijimësisë.
Parimi i vijimësisë do të thotë se veprimtaria ekonomike e njësisë ekonomike do të ketë vijimësi
dhe njësia ekonomike nuk ka në plan ose nuk do ta ketë të nevojshme ta ndërpresë aktivitetin e
saj. Sa më sipër, KPP gjykon se një operator ekonomik nuk mund të skualifikohet nga
pjesëmarrja në procedurat e prokurimit ipso facto se ka dëshmuar se një ndër pasqyrat financiare
të aktivitetit financiar të këtij të fundit ka rezultuar me humbje, kur në asnjë rast nuk ka
dëshmuar se ndodhet në kushtet e humbjeve në vijimësi ( referuar parimit të SK), apo në
gjendjen e insolvabilitetit. Gjithashtu, në nenin 46 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar parashikohet se “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të
jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik” . Gjithashtu, KPP gjykon se kërkesa e
mësipërme e autoritetit kontraktor cënon stimulimin e pjesëmarrjes së biznesit të vogël/mesëm
në procedurat e prokurimit publik. Në një rast hipotetik, një operator ekonomik i cili ka nisur
ushtrimin e aktivitetit tregëtar vetëm një vit para pjesëmarrjes në procedurën e prokurimit publik
nuk mund të disavantazhohet/skualifikohet për faktin se bilanci financiar ka rezultuar me
humbje. Gjithashtu, KPP gjykon se, pasyqrimi i humbjeve në bilanc vijnë për shkaqe të
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ndryshme si Humbja nga ndryshimi i kursit të këmbimit të kërkesave për t’u arkëtuar dhe
detyrimeve për t’u paguar (për shembull, huat e dhëna dhe të marra) në monedhë të huaj e që
lidhen me veprimtaritë financiare dhe investuese), humbja në kapital, humbja nga shitjet;
humbja nga veprimtaritë e shfrytëzimit, shkaqe të cilat jo drejtpërdrejtë lidhen me pa aftësinë
paguese të pjesëmarrësve në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër, KPP gjykon se, lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” të ndryshuar si edhe aktet nënligjore në zbatim të tij në asnjë rast nuk parashikonë se një
operator ekonomik pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik do të konsiderohet prima
facia jo i aftë për përmbushjen e kapacitetit ekonomik në drejtim të përmbushjes së kontratës në
rast se rezulton se bilanci i një ose më shumë viti është me humbje ( negativ), për sa kohë që ky
i fundit nuk është subjekt i ndalimeve të parashikuara nga ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe ligji nr. nr.8901 datë
23.05.2002 “Për falimentimin”, i ndryshuar.
III.2.7. Në kuptim të nenit 116 të Kushtetutës dhe “Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
Ndërmjet Komuniteteve Europiane E Shteteve Të Tyre Anëtare Dhe Republikës Së Shqipërisë”,
neni 70 i së cilës parashikon se: “Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues
shqiptar me atë të Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet. Shqipëria do të përpiqet të
sigurojë që ligjet e saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojë gradualisht drejt
përputhjes me acquis e Komunitetit. Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni ekzistues dhe i
ardhshëm të zbatohet dhe imponohet si duhet”, Komisioni i Prokurimit Publik i referohet
jurisprudencës së Gjykatës së Drejtësisë së BE në vendimmarrjen e tij.
III.2.8. Inter Allia dhe Mutatis Mutandis në Çështjen C-218/11 Édukövízig dhe Hochtief
Construction GJED ka argumentuar se “ Niveli minimal i gjendjes ekonomike dhe financiare:
GjD-ja konfirmoi se Direktiva e lejonte autoritetin kontraktues që të kërkonte një nivel minimal
të gjendjes ekonomike dhe financiare (paragrafi 26). GjD-ja gjithashtu vuri në dukje se
Direktiva e lejonte autoritetin kontraktues që të kërkonte nga operatorët ekonomikë që të
siguronin dëshmi për atë gjendje përmes paraqitjes së bilancit të tyre. GjD-ja vërejti më tej se,
në përgjithësi, niveli minimal i gjendjes ekonomike dhe financiare nuk mund të përcaktohet duke
iu referuar një bilanci. Prandaj, autoriteti kontraktues mund t’i referohet një apo më shumë
aspekteve të veçanta të bilancit (paragrafët 26-27). GjD-ja konfirmoi se, në këtë kontekst,
Direktiva i linte "një shkallë të drejtë lirie autoriteteve kontraktuese". Sipas GjD-së, Direktiva "i
autorizon shprehimisht autoritetet kontraktuese të zgjedhin referencat provuese të cilat duhet të
paraqiten nga [operatorët ekonomikë] për të dhënë prova të gjendjes së tyre ekonomike dhe
financiare." GjD-ja theksoi se liria në dispozicion të autoriteteve kontraktuese nuk ishte e
pakufizuar. Niveli i kapacitetit minimal i vendosur nga autoriteti kontraktues duhet të jetë i
lidhur dhe proporcional në raport me lëndën e kontratës (paragrafi 29). Aspektet e bilancit të
zgjedhur nga autoriteti kontraktues për të demonstruar nivelin minimal të gjendjes ekonomike
dhe financiare duhet:
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• Të sigurojë informacion objektiv për një gjendje të tillë
• Të përshtatet me madhësinë e kontratës në fjalë
• Të mos shkojnë përtej asaj që është e arsyeshme për qëllimin (paragrafi 2929)
GjD-ja ballafaqoi vlerësimin e gjendjes ekonomike dhe financiare me vlerësimin e kapaciteteve
teknike dhe profesionale. GjD-ja deklaroi se, në lidhje me kapacitetet teknike dhe profesionale,
Direktiva krijonte "një sistem të mbyllur i cili kufizon mënyrën e disponueshme për vlerësimin
dhe verifikimin dhe, për këtë arsye, i kufizon [autoriteteve kontraktuese] mundësitë për të
vendosur kërkesa" (paragrafi 28). GjD-ja vuri në dukje se legjislacioni i shteteve anëtare në
lidhje me llogaritë vjetore të shoqërive nuk ishte subjekt i harmonizimit të plotë. Prandaj, nuk
mund të përjashtohet që mund të ketë dallime në lidhje me një aspekt të veçantë të një bilanci.
Mund të ketë dallime në aspektet e një bilanci me të cilat autoriteti kontraktues vendos një nivel
minimal kapaciteti. […]”.
III.2.9. Sa më sipër, KPP gjykon se, referuar testit të mësipërm të proporcionalitetit, kërkesa në
fjalë e autoritetit kontraktor mbi dorëzimin e bilanceve pozitive për tre vitet e fundit nuk është në
përputhje me ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nuk është e
përshtatshme për realizimin e synimit të autoritetit kontraktor dhe shkon për tej asaj çfarë është e
nevojshme për të arritur synimin KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin
në përputhje me sa më sipër arsyetuar.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
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”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri:
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Albtelecom” sha për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime” me objekt “Blerje shërbim interneti i përqendruar 600 Mbit/s
, Linja 1”.” me nr. REF-65388-01-18-2017 me fond limit 7,975,000 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 14.02.2017 nga autoriteti kontraktor Agjencia
Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në përputhje
me konstatimet e mësipërme të K.P.P.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “Albtelecom” sh.a
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 184 Protokolli; Datë 06.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
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