KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 89/2017
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 27.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit tё Komisionit tё Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e operatorit ekonomik “Alpha Alabastër
Group” sh.p.k. nga procedura e konkurrimit me objekt “Zona
minerare nr. 295, objekti Mengaj, Qarku Tiranë, lloji i
mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim”, zhvilluar në datën
29.12.2016, nga autoriteti kontraktues, Ministria e Energjisë
dhe Industrisë.

Ankimues:

“Alpha Alabastër Group” sh.p.k.
Lagja nr. 1, pranë Fabrikës së Letrës Kavajë

Autoriteti Kontraktues:

Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1001, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligji nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, VKM nr.
320, datë 21.04.2011, “Për miratimin e procedurave e të
kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të
kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkuruese”,
i ndryshuar, 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, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

1

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 konkurruese dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 7.19, shkronja “dh” të VKM nr. 320, datë 21.04.2011,
“Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të
kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkuruese”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e konkurrimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin për procedurat në sektorin minerar.
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, pasi nuk ka përmbushur kushtet formale.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 29.12.2016 nga ana e autoritetit kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë
është zhvilluar procedura e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr. 295, objekti Mengaj,
Qarku Tiranë, lloji i mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim”.
Në garën konkurruese kanë paraqitur interes operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1. “Alpha Alabastër Group” sh.p.k.
2. “G – A Mengaj Albania” sh.p.k.

skualifikuar
skualifikuar

II.2. Operatori ekonomik ankimues pretendon se në datën 06.02.2017 ka marrë dijeni për
shkresën nr. 680 prot., datë 31.01.2017 të autoritetit kontraktues, për skualifikimin e tij për
arsyet si më poshtë vijon:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko – profesional rezulton se nuk keni plotësuar pikën
1) të kritereve tekniko – profesionale të parashikuara në DSPK ku kërkohet të paraqiten
dokumentat si më poshtë:
- Vërtetime mbi përvojën në fushën minerare apo referenca për përmbushje të
suksesshme të punimeve minerare të ngjashme, të lëshuara nga një ent publik ose
privat, që tregon vlerën, kohën dhe natyrën e punimeve të ekzekutuara, dhe/ose
çfarëdolloj dokumenti tjetër që parashikon legjislacioni në fuqi dhe që mund ta
vërtetojë një gjë të tillë.
Në rast se subjekti nuk ka përvojë në fushën minerare atëherë ai duhet të paraqesë një
dokument noterial (marrëveshje bashkëpunimi) në të cilin shprehet vullneti për
mbështetje teknike nga një subjekt me përvojë në fushën minerare.
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Subjekti mbështetës duhet të vërtetojë eksperiencën e tij në fushën minerare me
dokumentacionin e parashikuar në paragrafin e mësipërm.
Ju keni paraqitur akt marrëveshje (për asistencë teknike) me shoqërinë “AFRIMI K”
sh.p.k. si dhe referencë nga AKBN mbi përvojën në fushën minerare.
Në referencën e AKBN nr. 10615/1 prot. datë 23.12.2016, rezulton se shoqëria “AFRIMI
K” sh.p.k.:
- Nuk ka realizuar, vazhdimisht, treguesit sipas vlerave të parashikuara mbi sasinë e
prodhimit dhe investimeve në përputhje me planet vjetore të punës të miratuara, si dhe
kapaciteteve të prodhimit të parashikuar në projektin e zhvillimit të veprimtarisë
minerare;
- Nuk ka dorëzuar garancitë financiare;
- Nuk ka krijuar kushte optimale për inspektimin e operacioneve të punës gjatë
kontrolleve periodike të ushtruara në objektet minerare.
Për sa më sipër rezulton se shoqëria “AFRIMI K” sh.p.k. nuk plotëson kushtet për mbështetje
teknike .
Në Dokumentat Standarde të Procedurës Konkuruese, kriteret specifike të kualifikimit, pika
2), përcaktohet se:
Oferta do të quhet e pavlefshme dhe ofertuesi s’kualifikohet në rastet kur “Subjekti nuk
vërteton përvojën e tij ose të shoqërisë me të cilën ka kontratë bashkëpunimi, në fushën
minerare, me dokumentacionin e përcaktuar në këto Dokumenta Standarde të Procedurës
Konkurruese”.
Sa më sipër, oferta e paraqitur nga ana juaj s’kualifikohet për mosplotësim të kritereve
tekniko – profesionale.
II.3. Në datën 10.02.2017, operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke kundërshtuar vendimin e autoritetit kontraktues me
arsyetimin si më poshtë:
[...]
Vendimi i KVO – së është i paarsyetuar. KVO ka skualifikuar ofertën tonë me arsye
imagjinare pasi nuk ka pasur asnjë mundësi për të gjetur një shkak për të skualifikuar atë.
Kjo tregon mosseriozitetin e punës së KVO – së duke krijuar situata absurde me skualifikimin
e ofertës sonë pa dhënë asnjë arsye të vetme, serioze dhe të besueshme.
Në kundërshtim me pretendimin e KVO – së shoqëria “Alpha Alabastër Group” sh.p.k. ka
përmbushur në mënyrë korrekte të gjitha kriteret ligjore dhe të përcaktuara në DSPK duke e
bërë ofertën tonë të suksesshme për këtë procedurë konkuruese. Letra e referencës e lëshuar
nga AKBN – ja për subjektin mbështetës “Afrimi K” sh.p.k. plotëson kushtet e kërkuara në
pikën 1 të DSPK në lidhje me kriteret tekniko – profesionale, pasi referenca përcakton se
subjekti minerar i zotëron kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale si dhe ka
eksperiencën e domosdoshme për realizimin e veprimtarive minerare të shfrytëzimit.
Në datën 29 Dhjetor 2016 është zhvilluar procedura konkurruese, për zonën minerare nr.
295, për objektin Mengaj, Qarku Tiranë lloji i mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim. Në këtë
procedurë konkurruese morën pjesë dy operatorët ekonomikë [...].
Në datë 06.02.2017, jemi njoftuar dhe kemi tërhequr dorazi pranë Ministrisë së Energjisë dhe
Industrisë shkresën me nr. prot. 680, datë 31.01.2017.
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Me anë të kësaj shkrese jemi njohur me njoftimin e skualifikimit të subjektit tonë “Alpha
Alabastër Group” sh.p.k., në pjesëmarrjen në procedurën konkurruese për zonën minerare
nr. 295, për objektin Mengaj, Qarku Tiranë, lloji i mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim.
Mendimi i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave konstaton se nga ana jonë nuk është plotësuar
pika 1 e kritereve tekniko – profesionale të parashikuara në DSPK.
Konstatimi i komisionit nuk është aspak i drejtë sepse në referencën e paraqitur nga Agjencia
Kombëtare e Burimeve Natyrore me nr. prot., 10615/1 dt., 23.12.2016 për subjektin “Afrimi
K” i cili është mbështetës i subjektit tonë “Alpha Alabastër Group” sh.p.k., referenca e
lëshuar nga AKBN është për tre licenca që zotëron ky subjekt dhe në njërën prej tyre për arsye
madhore nuk vazhdon puna kurse dy licencat e tjera janë konform ligjit minerar[...].
II.4. Në datën 22.02.2017, është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 211/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktues nr. 1043/1 prot., datë 21.02.2017, me objekt: “Kthim
përgjigje”, me anë të së cilës depozitohet informacioni dhe dokumentacioni në lidhje me
procedurën e mësipërme konkurruese.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të depozituar,
Arsyeton
III.1. Në datë 29.12.2016 nga ana e autoritetit kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë
është zhvilluar procedura e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr. 295, objekti Mengaj,
Qarku Tiranë, lloji i mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim”.
III.1.1. Operatori ekonomik ankimues pretendon se në lidhje me klasifikimin e ofertave ka
marrë njoftim dhe dijeni nga ky i fundit në datën 06.02.2017, me shkresën nr. 680 prot., datë
31.01.2017, duke mos bashkëngjitur asnjë dokument provues të faktit të marrjes dijeni për
përgjigjen në datën 06.02.2017.
III.1.2. Në datën 10.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij si edhe duke sqaruar
se për shkresën nr. 680 prot., datë 31.01.2017, ka marrë dijeni në datën 06.02.2017.
Ankimuesi nuk ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik asnjë dokument justifikues
për njoftimin e marrë nga autoriteti kontraktor në mënyrë që të vërtetojë datën e marrjes së
këtij njoftimi klasifikimi.
Në dokumentacionin e paraqitur bashkëngjitur ankesës, është paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues, një dokument ku vërehet shënimi “[…] Mora dorazi zarfin nr. 680, datë
31.01.2017[…] U tërhoqë në datën 06 Shkurt 2017”.
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje pikën 7.19, gërmen “dh” të VKM nr.
320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave të kritereve të konkurrimit dhe të afateve
të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, i ndryshuar,
4

me VKM nr. 301, datë 20.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë
21.04.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e procedurave e të kritereve të
konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkurruese”, në të cilën është parashikuar shprehimisht: "dh. Të gjithë ofertuesit kanë të
drejtë të paraqesin ankesë, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e shpalljes së subjektit fitues,
pranë Komisionit të Prokurimit Publik (KPP). KPP-ja ndjek procedurat administrative të
shqyrtimit dhe procedurat e hetimit administrativ, në përputhje me legjislacionin e prokurimit
publik".
III.1.4. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues pretendon se ka marrë njoftim në
lidhje me klasifikimin e ofertave nga autoritetit kontraktues me shkresën nr. 680 prot., datë
31.01.2017, duke e pranuar si datë të vënies në dijeni datën 06.02.2017, por pa e dokumentuar
apo provuar me fakte e dokumenta datën në të cilën ka marrë këtë njoftim dhe është vënë në
dijeni. Referuar pikës 7.19, gërma “dh” të vendimit të mësipërm, në lidhje me paraqitjen e
ankesës pranë KPP, nisur nga data që mban shkresa e autoritetit kontraktues për njoftimin e
klasifikimit drejtuar ankimuesit dhe konkretisht data 31.01.2017, rezulton se ky i fundit ka
dështuar ta paraqesë atë në KPP brenda afateve ligjore të përcaktuara në legjislacionin për
lejet minerare, pasi në lidhje me datën 06.02.2017 që ankimuesi pretendon se është njoftuar,
për faj të vetë ankimuesit nuk është paraqitur dokumentacioni provues i marrjes dijeni për
njoftimin e klasifikimit të ofertave.
III.1.5. Në nenin 17 “Forma dhe përmbajtja e ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se:
1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin
standard të ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje.
Komisioni publikon në faqen zyrtare formularin standard të ankesës.
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Dokumentet e tenderit;
c) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi;
ç) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
dh) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
e) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
ё) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me:
a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;
b) kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të interesit,
nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun;
c) kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
Ndërsa në nenin 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
përcaktohet shprehimisht se:
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1. Komisioni zhvillon mbledhjen e tij të parë brenda 3 ditëve nga regjistrimi i ankesës me
qëllim shqyrtimin paraprak të ankesës nga ana formale, në të cilën verifikon:
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit;
b) legjitimimin e ankuesit;
c) respektimin e afateve ligjore për ankimin;
d) elementet e domosdoshme të ankesës të parashikuara në nenin 17 pika 2 të kësaj
rregulloreje.
2. Relatori verifikon paraprakisht kushtet formale të ankesës dhe nëse autoriteti kontraktor e
ka pezulluar procedurën e prokurimit. Ai i relaton Komisionit rezultatet e verifikimit.
3. Komisioni voton sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 10 të kësaj rregulloreje dhe vendos:
a) Mospranimin e ankesës për shkak të mungesës së kushteve formale të saj, të përcaktuara
në pikën 1 të këtij neni. Në këtë rast, Komisioni ia njofton vendimin ankimuesit brenda 3
ditëve, duke i treguar edhe të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, si dhe autoritetit kontraktues
me qëllim që ky i fundit të marrë masat për vazhdimin e procedurës së prokurimit publik nëse
e ka pezulluar atë;
b) Kalimin e ankesës për shqyrtim, duke marrë një prej vendimeve të parashikuara në nenin
25 të kësaj rregulloreje. Në këtë rast, me kërkesë të relatorit të bazuar në aktet e
bashkëlidhura ankesës, Komisioni vendos edhe nëse duhet marrë mendimi i
specialistëve/ekspertëve të pavarur, si dhe njofton ankuesin për afatin e parapagimit të
ekspertëve. Njoftimi përmban edhe paralajmërimin se në rast të mosparapagimit të
ekspertizës në afatin e caktuar, Komisioni nuk thërret dhe nuk merr si provë ekspertizën e
kërkuar.
III.1.6. Në nenin 82 “Barra e provës”, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikës së Shqipërisë”, përcaktohet se:
“1. Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra
e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik
për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj […]”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk ka
plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit
23, pika 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, përbën shkak për
mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së
kushteve formale të saj.
Komisioni sqaron se, bazuar edhe në Kodin e Procedurave Administrative, operatori
ekonomik mbi të cilin bie barra e provës, pasi referuar ankesës së paraqitur prej vihet në
lëvizje edhe KPP e cila më pas vendos fillimin e shqyrtimit administrativ, nuk ka paraqitur në
Komisionin e Prokurimit Publik asnjë dokument që të vërtetojë se ka marrë njoftim nga
autoriteti kontraktues për klasifikimin e ofertave, në datën 06.02.2017, datë të cilën thjesht e
pretendon në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik, por nuk e vërteton
këtë fakt me asnjë dokument apo provë shkresore, duke u treguar neglizhent për fatin e
ankimit të tij, e si rrjedhim duke mos plotësuar kushtet formale të paraqitjes së një ankese me
të gjithë elementët e duhur dhe të përcaktuar në legjislacionin si më sipër cituar, ç’ka
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rrjedhimisht sjell si pasojë që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të
Prokurimit Publik.
III.1.7. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca, elementët e domsdoshëm të ankesës etj. dhe nuk i jepet
zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi
administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk
mund të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ
pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme
të përcaktuara në VKM nr. 320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave të kritereve
të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkurruese”, i ndryshuar, me VKM nr. 301, datë 20.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa
në vendimin nr. 320, datë 21.04.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e procedurave
e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve
minerare në zonat konkurruese”, dhe në VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
Përsa më sipër, në mbështetje të Ligjit nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 320, datë 21.04.2011, “Për miratimin e procedurave e të
kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare
në zonat konkuruese”, i ndryshuar, me VKM nr. 301, datë 20.04.2016 “Për disa ndryshime
dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë 21.04.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen
e lejeve minerare në zonat konkurruese”, dhe në 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alpha Alabastër Group”
sh.p.k. për procedurën e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr. 295, objekti
Mengaj, Qarku Tiranë, lloji i mineralit gips, veprimtaria shfrytëzim”, zhvilluar në
datën 29.12.2016, nga autoriteti kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
2. Autoriteti kontraktues lejohet të vazhdojë më hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
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4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 211 Protokolli
Datë 10.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi Hektor Balluku
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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