REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 508/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.07.2017 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me renditjen e
bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me nr. REF-65703-01-24-2017, me objekt:
“Blerje gaz”, me fond limit 9.757.321 lekë pa tvsh, zhvilluar nё
datёn 20.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Burgjeve.

Ankimues:

“Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k
Adresa: L.14, Ura e Dajlanit, Km 1, Autostrada Durrës-Tiranë
Durrës

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Adresa; Rr. Abdi Toptani (prane Torre Drinit),
Tirane

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.
1

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.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe 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 bashkimi
i operatorëve 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. Bashkimi i operatorëve ekonomikë 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. Kanë 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 25.01.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-6570301-24-2017, me objekt: “Blerje gaz”, me fond limit 9.757.321 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
20.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
II.2. Në datën 07.03.2017 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave pa TVSH, është si më poshtë:
1. “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k

marzh fitimi nё vlerё absolute
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2. “MB Kurti” sh.p.k

17 lek/litri, skualifikuar
marzh fitimi nё pёrqindje
40%, kualifikuar

II.2.1 Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k është skualifikuar
pasi:
“Nuk ka plotesuar formularin e ofertes shtojca 2, sipas kerkesave standarde te ketij formulari ku
kerkohet qe te ofertohet ne marzh fitimi te shprehur ne perqindje dhe jo ne vlere absolute ne lek,
duke mos plotesuar keshtu kerkesat e AK ne DST.
Nuk ploteson kerkesat ne kriteret e vecanta per kualifikim perkatesisht 2.3 kapacitetet teknike pika
5 ku kerkohet qe te paraqitet deklarate per disponimin e 100 bombulave gazi, duke mos plotesuar
keshtu kerkesat e AK ne DST.”
II.3. Në datën 13.03.2017 operatori ekonomik “Kastrati” sh.a ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a
& “Gaz Group” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit. Konkretisht pretendohet si vijon:
“Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k, pёrfaqёsuar nga
“Kastrati” sh.a, ka marrё pjesё nё procedurёn prokuruese tё hapur me objekt: “Blerje gazi”, me
fond limit 9.757.321 lekё pa tvsh, organizuar nga autoriteti juaj kontraktor mё datё 20.02.2017.
Nё pёrputhje me kriteret e pёrgjithshme dhe tё vecanta tё pёrcaktuara nё Dokumentat Standarte,
bashkimi ynё i operatorёve ka dorёzuar brenda afatit tё dorёzimit tё ofertave, gjithё
dokumentacionin tekniko-ligjor pёr t’u vlerёsuar mё pas nga KVO-ja juaj.
Mё datё 07.03.2017 nёpёrmjet faqes sё APP-sё jemi njoftuar se oferta e dorёzuar nga ana e
bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k ёshtё skualifikuar
pasi Formulari i Ofertёs nuk ёshtё plotёsuar sipas standardit tё kёrkuar. E kundёrshtojmё shkakun
e skualifikimit si mё poshtё vijon:
Sё pari; malli qё prokurohet nga ana e autoritetit tuaj kontraktor ёshtё mall me njё specifikё tё
vecantё, i cili kuotohet nё bursat ndërkombёtare tё karburanteve pёr shkak tё luhatjeve tё cmimit
gjatё kohёs sё furnizimit me kёtё mall, nё raport me mallra tё tjerё qё prokurohen nga ana e
autoriteteve kontraktore.
Pёr kёtё specifikё tё vecantё qё kanё furnizimi me karburant dhe nёnproduktet e tyre, ligjvёnёsi
ka bёrё njё rregullim tё vecantё nёpёrmjet VKM-sё nr. 822, datё 18.06.2008, ku si kriter vlerёsimi
pёr furnizimin me karburant, gazoil benzol dhe karbrant pёr ngrohje do jetё cmimi mё i ulёt i
bazuar nё: cmimin e bursёs sipas Reuters lёvruar sipas kushtit CIF-Shqipёri, i cili dёrgohet pёr
botim cdo javё nё Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Pёrgjithshme e Doganave;
Elemente fiskal; marzh fitimi tё shprehur nё vlerё absolute dhe nё pёrqindje.
Sё dyti; ёshtё e vёrtetё qё nё formularin e ofertës shtojca nr.2 tё DST ёshtё kёrkuar qё marzhi i
fitimit tё shprehet nё pёrqindje, por pёr tё pёrllogaritur cmimin pёr njё litёr Gln ёshtё e nevojshme
qё ky marzh i ofruar nё pёrqindje, nё momentin e kalkulimit tё cmimit pёr njё litёr Gln detyrimisht
do tё kthehet nё vlerё absolute.
Nga ana e bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k, gjatё
momentit tё hartimit tё formularit tё ofertёs ёshtё harruar qё ky marzh i shprehur nё vlerё absolute
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tё shprehej edhe nё pёrqindje, i cili s’ёshtё mё shumё as mё pak, por njё veprim i thjeshtё
matematikor nё momentin kur ke si tё dhёnё njё vlerё X, e cila nё rast se do tё ishtё nё pёrqindje
do tё kthehej nё vlerё absolute dhe e kundёrta nёse do tё ishte shprehur nё vlerё absolute do tё
kthehej nё pёrqindje.
Sё treti; KVO-ja gjatё shqyrtimit tё dokumentacionit tё dorёzuar nga ana jonё kishte detyrimin
ligjor se nё rast se konstaton pasaktёsi ose paqartёsi nё formularin e ofertёs sё dorёzuar nga
operatori ekonomik, mund t’i kёrkojё operatorit ekonomik pjesёmarrёs sqarime tё nevojshme
lidhur me ofertёn e kёrkuar, sipas rregullave tё prokurimit publik….
Nё asnjё moment nga ana e KVO-sё nuk i ёshtё kёrkuar bashkimit tё operatorёve ekonomikё
“Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k tё saktёsojё formularin e ofertёs, ku marzhi i ofertёs i
shprehur nё vlerё absolute, tё shprehej edhe nё pёrqindje, mbi bazёn e njё veprimi tё thjeshtё
aritmetik, duke shkelur haptazi pёrcaktimet ligjore tё VKM-sё nr. 914, datё 29.12.2014 “Pёr
miratimin e rregullave tё prokurimit publik”, i ndryshuar.
Duke qenё pёrballё njё vendimmarrje tё padrejtё nga ana e KVO-sё, kёrkojmё nga ana juaj
shfuqizimin e vendimit tё KVO-sё, lidhur me skualifikimin e padrejtё tё bashkimit tё operatorёve
ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k dhe kualifikimin e renditjen e re tё operatorёve
ekonomikё pjesёmarrёs.
II.4. Në datën 21.03.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues, duke e refuzuar ankesën si mё poshtё:
“...Nё vijim tё ankesёs suaj, regjistruar pranё autoritetit tonё kontraktor me nr. 773/4 prot., datё
13.03.2017, nё lidhje me klasifikimin e ofertave tё datёs 07.03.2017, tё procedurёs sё hapur tё
prokurimit me objekt: “Blerje gazi” , zhvilluar mё datё 20.02.2017 , ju bёjmё me dije se autoriteti
jonё kontraktor ndёrmori tё gjitha hapat e nevojshme proceduriale, tё parashikuar nё ligjin dhe
rregullat e prokurimit publik, pёr trajtimin me pёrgjegjёsi tё ankesёs tuaj.
Nё lidhje me pёrmbajtjen e ankesёs, ngrihen pretendime mbi skualifikimin e vetё ankimuesit, duke
kontestuar arsyet e KVO-sё si mё poshtё vijon:
Pretendimet e ankimuesit:
Bashkimi i operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi
formulari i ofertёs nuk ёshtё plotёsuar sipas standardit tё kёrkuar. Ky operator e kundёrshton
shkakun e skualifikimit duke pretenduar se autorieteti kontraktor mund tё bёnte llogaritё pёrkatёse
pёr nxjerrjen e marzhit tё fitimit nga vlera nё lek qё ёshtё ofertuar.
Referuar kёtij pretendimi ju sqarojmё se kёrkesa pёr tё paraqitur ofertёn me marzh fitimi nё
pёrqindje, nuk ёshtё njё kёrkesё e hartuar nga autoriteti kontraktor, por ёshtё pjesё detyruese e
formularit nr.2 tё Dokumentave Standarde tё Tenderit, tё publikuara nga Agjencia e Prokurimit
Publik . Si e tillё, referuar nenit 41 tё ligjit tё prokurimti publik dhe nenit 10 e 14 tё rregullave tё
prokurimit publik, ku konkretisht nё nenin 14 pёrcaktohet se “pjesёmarrёsit nё procedurёn e
prokurimit duhet tё pёrdorin vetёm dokumentat standarde tё tenderit, pa bёrё asnjё ndryshim”,
vlerёsohet se cdo ofertues duhet t’i pёrmbahet kёrkesave tё kёtyre DST-ve.
Konstatohet se oferta juaj nuk ёshtё shprehur nё pёrqindje sic kёrkohet, por nё vlerё absolute nё
lek, cka e bёn kёtё ofertё tё pakrahasueshme me ofertat e tjera tё cilat janё tё shprehura nё
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pёrqindje. Gjithashtu, mbi tё gjitha, njё ofertё nё lek nё kёtё rast, nuk pёrputhet me kёrkesёn e
formularit. Pra operatori duhej tё tregohet i vёmёndshëm nё plotёsimin e formularit dhe tё
respektonte kёrkesat e tij.
Ofertimi me vlerё nё lek ёshtё i papranueshёm dhe nuk ngarkon autoritetin kontraktor me
pёrgjegjёsi dhe as me detyrimin tё bёjё llogaritje qё dalin jashtё parashikimeve ligjore. Sё pari
sepse nuk bёhet fjalё pёr gabime artimetike dhe sё dyti sepse çmimi i bursёs ёshtё i ndryshueshёm
pёr kёtё produkt dhe se gjatё afatit tё vlerёsimit mund tё ndryshojё disa herё, gjё qё bёn tё
pamundur njё vlerё fikse refereuese, pёr tё zhveshur elementёt e tjerё nga oferta e pёr tё nxjerrё
marzhin e fitimit nё pёrqindje. Gjithsesi kjo nuk ёshё detyrё e autoritetit kontraktor, por sikundёr
theksojmё, ёshtё detyrim i operatorit tё respektojё kёrkesat e DST-ve.
Pёr kёtё arsye vlerёsojmё se kjo ankesё nuk mund tё merret parasysh, pasi pretendimi nuk ka bazё
ligjore.
Ju bёjmё me dije gjithashtu se kundёr vendimit tё autoritetit kontraktor mund tё bёhet ankim nё
Komsionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditёve, nё pёrputhje me nenin 63, pika 6 tё ligjit tё
prokurimit publik.
II.5. Në datën 30.03.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar skualifikimin e tij të padrejtë nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
II.6. Në datën 11.04.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 613/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 773/12 prot., datë 06.04.2017 me objekt: “Kthim përgjigje”,
bashkëngjitur dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
II.7. Në datën 09.05.2017 Komisioni i Prokurimit Publik, pasi mori në shqyrtim themelin e
pretendimeve të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues me anë të vendimit KPP 284/2017
datë 09.05.2017 vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i pёrkohshёm i operatorёve ekonomikё
“Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”,
me nr. REF-65703-01-24-2017, me objekt: “Blerje gaz”, me fond limit 9.757.321 lekë pa
tvsh, zhvilluar nё datёn 20.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e bashkimit tё
operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet
e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë ofertues.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k” sh.p.k
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
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II.8. Në datën 22.05.2017 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave pa TVSH, është si më poshtë:
1. “MB Kurti” sh.p.k
2. “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k

9,751,320
9,751,321

Lekë
Lekë

kualifikuar;
kualifikuar;

(me marzh fitimi):
1. “MB Kurti” sh.p.k
2. “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k

me marzh fitimi 40 %
me marzh fitimi 45.84 %

kualifikuar
kualifikuar

II.9. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se në
datë 24.05.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka ezauruar fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar renditjen e ofertave.

II.9.1. Në ankesën dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues në mënyrë të përmbledhur argumenton se “ [...] Ndërkohë lidhur me renditjen e re të
operatorëve ekonomikë konstatojmë se kemi parregullsi dhe shkelje të plotë të ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar pasi në klasifikimin e datës 07.03.2017 operatori
ekonomik “MB Kurti” shpk është kualifikuar në vlerën 9,751,320 lekë ( shih fotot e prinuara nga
faqja e APP-së). Pë të qenë transparent në bazë të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, ju kishit dhe keni detyrimin të pasqyronit në sistem marzhin e fitimit të ofruar
nga secili operatorë ekonomikë pjesëmarrës pas kualifikimit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë Kastrati sha & Gas Group shpk përfaqësuar nga Kastrati Sha dhe vetëm ai operatorë
ekonomikë i cili kishte marzhin e fitimit më të ulët renditjen i pari dhe më pas operatorët e tejrë
ekonomikë dhe jo të pasqyronit në sistem vlerën e fondit limit për secilin operatorë duke e ulur
nga 10 lek të vjera nga njëri operatorë tek tjetri. [...]”
II.10. Në datën 25.05.2017 me anë të shkresës nr. 773/19 protokolli autoriteti kontraktor ka
njoftuar bashkimin e operatorëve ekonomikë ankimues mbi trajtimin e ankesës së tyre dhe
vendimin për mos pranimin e saj.
II.10.1. Në mënyrë të përmbledhur autoriteti kontraktor argumenton se “ KVO duke i referuar
përcaktimit të DST ku citohet si më poshtë:
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Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në:
i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në
Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.
bëri llogaritjen e çmimit të gazit të lëngshëm referuar buletinit më të fundit para hapjes së ofertave
të datës 20.02.2017 dhe kursit zyrtar të këmbimit Dollar/Lek sipas bankës së Shqipërisë datë
20.02.2017. Sipas kësaj llogaritje rezulton se çmimi i gazit të lëngshëm i dalë nga përllogaritja
është në masën 37.08 lekë/litër. Referuar këtij çmimi, llogaritet se marzhi i fitimi i oferuar nga
“Kastrati” sha dhe “Gas Group” shpk në masën 17 lekë/litër i kthyer në përqindje është i
barabartë me 45.84 % e çmimit të gazit. Në këto kushte rezulton përfundimisht, nga kthimi i ofertës
në vlerë absolute në lek në përqindje rezulton klasifikimi si më poshtë:
1. “MB Kurti” sh.p.k
2. “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k

me marzh fitimi 40 %
me marzh fitimi 45.84 %

kualifikuar
kualifikuar

Pas kësaj, KVO-ja bëri hedhjen në sistemin elektronik të këtij kualifikimi, por duke qenë se në
sistem nuk mund të vendosen shenja të përqindjes në kutinë ku vendoset oferta por vetëm vlera
ofertomi, atëherë për efekt të renditjes dhe me qëllim qartësimin e vendit të klasifikimit, pra cili
klasifikohet në vend të parë dhe cili në vend të dytë u vendos vlera e fondit limit të procedurës
nga ku u diferencua me një lek dy operatorët thjesht për efekt renditje, por në fakt vlerësimi është
bërë në bazën e përqindjes siç kërkohen në DST. Ju bëjmë me dije se Autoriteti Kontraktor nuk
ka bërë deforimim të ofertës tuaj e cila rezulton në përqindje prej 45.84 % nga e cila rezulton e
kualifikuar në vendin e dytë.[...]”
II.11. Në datën 02.06.2017 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik.
II.11.1. Në ankesën dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ndër të tjera ankimuesi ka
argumentuar se “Referuar të dhënave të përdorura nga KVO-ja ku përllogaritja e çmimit sipas
Buletinit të APP-së datë 20.02.2017 dhe kursit zyrtar të këmbimit Dollar/Lek të datës 20.02.2017
për një litër gaz është 37.08 lekë për të cilin edhe ne jemi dakord lidhur me këtë të dhënë. Në
interpretim të të udhëzimit të përcaktuar në Dokumentat Standarde të Tenderit ku përllogaritja e
çmimit të karburanteve bëhet duke ju referuar çmimit të Bursës lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri
plus premion fikse të transportit 30 Usd/Ton plus marzhin e fitimit të shprehur në përqindje
kostatojnë se nga ana e KVO ndiqet një rrugë e gabuar në përllogaritjen e marzhit të fitimit nga
vlera absolute në përqindje. Më konkretisht referuar çmimit 37.08 lekë/litër plus 17 lekë/litër =
54.08 lekë/litër pa tvsh ( Çmimi përfundimtar më i ulët). Për të përcaktuar se sa është raporti në
përqindje që zë marzhi i fitimit i shprehur në vlerë absolure në çmim përfundimtar duhet pjesëtuar
marzhi i fitimit me çmimit përfundimtar për një litër gaz. Nga ky pjesëtim përfitohet vlera 31.43
% [...]”
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II.6. Në datën 08.03.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.1054/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 773/23., 08.06.2017 me objekt: “Kthim përgjigje”,
bashkëngjitur dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues për rivlerësimin e
ofertës ekonomike të dhënë nga ky fundit duke pretenduar për llogaritje të gabuara të kryera nga
ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në kryerjen e veprimeve aritmetike të konvertimit të
ofertës ekonomike nga marzh fitimi në vlerë absolute në marzh fitimi në përqindje, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në datën 07.03.2017 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave pa TVSH, është si më poshtë:
1. “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k
2. “MB Kurti” sh.p.k

marzh fitimi nё vlerё absolute
17 lek/litri, skualifikuar
marzh fitimi nё pёrqindje
40%, kualifikuar

III.1.2. Në datën 22.05.2017, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor, në
zbatim të Vendimit nr. 284/2017 datë 09.05.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik, ka
rivlerësuar ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës duke kualifikuar ofertën e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Kastrati” sha & ‘Gas Group” shpk si edhe duke konvertuar njëherazi
ofertën ekonomike me marzh fitimi në vlerë absoulte, në ofertën ekonomike me marzh fitimi në
përqindje në 45.84 % duke e renditur në vend të dytë. Referuar informacionit të dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor ka sqaruar si bazë e përllogaritjes së
Komisionit të Vlerësimi të Ofertave në në kryerjen e veprimeve të mësipërme matematikore janë
marrë llogaritja e çmimit të gazit të lëngshëm sipas çmimti të burës publikuar në buletinin më të
fundit para hpajes së ofertave. Konkretisht autoriteti kontraktor inter allia ka argumentuar se “
Çmimet e Bursës sipas Buletinit datë 20.02.2017, tabela e datës 14.02.2017
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Propan 477$/Ton
Butan 513$/Ton
Gazi i lëngshëm për ngrohje është një përzierje e Propan 40%+ Butan 60 %
Propan 477$/Ton X 40 %=190.8 $/Ton
Butan 513$/Ton X 60 %=307.8$/Ton
= 498.60$/Ton
Premio 30$/Ton = 30 $/Ton
= 528.60 $/Ton
Kursi i këmbimit $/Lek sipas Bankës së Shqipërisë dt 20.02.2017 127.55 Lek/$
= 67,442.93 lekë/Ton
1 Ton =1000 kg
67.42 lekë/kg
Koeficenti i densitetit i gazit të lëngshëm (0.55 kg) = 37.08 lekë/litër

III.1.3. Referuar parashtrimeve me shkrim pranë Komisionit të Prokurimit Publik, KPP konstaton
se nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues nuk parashtrohen pretendime në lidhje
me vlerën e përllogaritur prej 37.08 lekë/litër nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave duke
rënë dakord me llogaritjen e çmimit të gazit për litër në vlerën prej 37.08 lekë/litri. Bashkimi i
operatorëve ekonomikë ankimues parashtron pretendime vetëm mbi llogaritjet e kryera për
konvertimin e marzhit të fitimit në vlerë absoulte në marzhin e fitimit në përqindje.
III.1.4. Në Seksionin 4, pika 4.2 e Njoftimit të Kontratës është parashikuar si vijon:
4.2
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
A) çmimi më i ulët X
Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në:
i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në
Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.
Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të
luhatjes se çmimeve.
III.1.5. Në seksionin 3, “Vlerёsimi i ofertave” tek “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pjesë e
dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, parashikohet si vijon:
Seksioni 3 “Vlerёsimi i ofertave”:
3.1 Kriteret e përzgjedhjes
(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.
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Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.
Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
për ngrohje, çmimi më i ulët bazohet në:
i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në
Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.
Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të
luhatjes se çmimeve.
III.1.6. Në nenin 31, “Kriteret për vlerësimin e ofertës”, pika 3, të Vendimit të Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, thuhet se:
“Kriter vlerësimi për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje do të jetë
çmimi më i ulët, bazuar në:
a) çmimin e bursës, sipas Reuters, lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili dërgohet për publikim,
çdo javë, në Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
b) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
c) marzhin e fitimit, të shprehur në përqindje..”
III.1.7. Nga shqyrtimi i ofertës së bashkimit tё operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz
Group” sh.p.k rezulton se është paraqitur formulari i ofertës i cili përmban marzhin e fitimit tё
shprehur nё vlerё absolute 17 lekё/litёr.
III.1.8. Referuar nenit 53, pika 3 dhe 4 të LPP-së, ku përcaktohet se: “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 dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet
e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”,
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rastin konkret, bashkimi i operatorëve
ekonomikë ankimues ka ofertuar marzhit të fitimit në vlerë absoulte në vlerën prej 17 lekë/litër.
Në rastin konkret, KPP gjykon se në respekt të parimit të barazisë së trajtimit të ofertuesve dhe të
transparencës autoriteti kontraktor në kryerjen e përllogaritjeve aritmetike të konvertimit të
marzhit të fitimit nga vlerë absolute e shprehur në lekë për litër në marzhin e fitimit duhet të mbajë
në konsideratë edhe parashikimet e nenit 31, “Kriteret për vlerësimin e ofertës”, pika 3, të
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, thuhet se:
“Kriter vlerësimi për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje do të jetë
çmimi më i ulët, bazuar në:
a) çmimin e bursës, sipas Reuters, lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili dërgohet për publikim,
çdo javë, në Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
10

b) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
c) marzhin e fitimit, të shprehur në përqindje..”
III.1.10 Konkretisht në interpretim të dispozitave të sipërcituara, Komisioni i Prokurimit Publik
sqaron se referuar kritereve te vlerёsimit, pёrcaktuar nё dokumentat e tenderit si mё sipёr cituar,
rezulton se vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës,
në rast të luhatjes se çmimeve. Kjo vlerё ёshtё ofruar nga ana e ankimuesit nё masёn e pёrcaktuar
nё formularin e ofertёs. Elementёt pёrbёrёs nё llogaritjen e vlerёs absolute tё marzhit tё fitimit
janё: çmimin e bursës, sipas Reuters, lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili dërgohet për
publikim, çdo javë, në Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni dhe marzhi i fitimit, të shprehur në përqindje. Nё
kushtet kur dy elementёt e parё janё tё njёjtё pёr tё gjithё ofertuesit pasi çmimi i bursës, sipas
Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i referohet atij cmimi i cili është publikuar në Buletinin
e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave, pra dhe pёrllogaritjet
bёhen mbi bazёn e tё njёjtit cmim burse si dhe elementёt fiskalё janё tё njёjtё, i vetmi tregues i
ndryshueshёm ёshtё marzhi i fitimit i shprehur ky nё pёrqindje apo nё vlerё absolute. Nga
pёrllogaritjet pёrcaktohet vlera absolute e marzhit tё fitimit i cili ёshtё i pandryshueshёm gjatё
gjithё kohёs sё ekzekutimit tё kontratёs. Sa më sipër, në respekt të përllogaritjeve të kryera nga
ana e autoritetit kontraktor, KPP konstaton se vlera e përllogaritur për litër e gazit të lëngshëm nga
ana e autoritetit kontraktor, për të cilën ankimuesi nuk ka ngritur pretendime është 37.08 lekë për
litër ndërkohë, që vlerës së sipërcituar të çmimit bazë të përllogaritur, KPP gjykon se i shtohet
edhe vlera absolute e marzhit të fitimit të shprehur në lekë nga ankimuesi ( 17 lekë për litër) e cila
pasqyron në rastin konkret edhe ofertën finale të shprehur në lekë/litër nga ana e bashkimit të
operatorëve ekonomikë ankimues. Kjo, pasi në respekt të parashikimeve në aktin nënligjor në
zbatim të ligjit, si edhe udhëzimeve në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi vlera
absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes
se çmimeve. Sa më sipër, vlera fikse e marzhit të fitimit, si vlerë absolute për litër e shprehur nga
ankimuesi prej 17 lekë/litër do të jetë e pandryshueshme gjatë gjithë zbatimit të kontratës edhe në
rast se çmimi për litër i përllogaritur nga ana e autoritetit kontraktor ( 37.08 lekë/litër) do të
ndryshojë gjatë periudhës së zbatimit të kontratës. Sa më sipër, KPP gjykon se baza për
përllogaritjen e marzhit të fitimit në përqindje duhet të kryhet referuar veprimeve matematikore të
pjesëtimit të marzhit të fitimit të shprehur në vlerë absolute në lekë për litër me vlerën totale të
ofertës ekonomike, e cila njëherazi është e barabartë me çmimin e gazit për litër të përllogaritur
sipas metodave të sipërcituar shtuar vlerën e marzhit të fitimit të shprehur në vlerë absolute. Sa më
sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor, në përcaktimin e marzhit të fitimit të shprehur në
përqindje nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues duhet të pasqyrojë llogaritjet e
sakta si më sipër argumentuar.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese qëndron.
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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 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
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i pёrkohshёm i operatorёve ekonomikё
“Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”,
me nr. REF-65703-01-24-2017, me objekt: “Blerje gaz”, me fond limit 9.757.321 lekë pa
tvsh, zhvilluar nё datёn 20.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për përllogaritjen e marzhit të fitimit
të shprehur në përqindje dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke kryer
llogaritjet si më sipër argumentuar.
3. Autoriteti kontraktor të njoftojë Komisionin e Prokurimit Publik mbi zbatimin e këtij
vendimi brenda 10 ditëve, në përputhje me parashikimet e Vendimit nr.482 datë
05.07.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të
Prokurimit, për Vitin 2017”.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorёve ekonomikё “Kastrati” sh.a & “Gaz Group” sh.p.k” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1054 Protokolli,
Datë 02.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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