REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 647/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Shehu” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime” me
objekt: “Shërbime në shkolla”, me fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 14.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Komuna Maqellarë.

Ankimues:

“Shehu” sh.p.k.
Adresa:Komuna Maqellarë, Dibër.

Palë e ankimuar:

Komuna Maqellarë
Adresa: Dibër

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, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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 relatorin e çështjes, z. Gentian Këri, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, pretendimet e tij, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
1

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 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 e ka
refuzuar 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.1. Në datën 07.11.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbime në shkolla”, me fond limit
1.416.667 lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 14.11.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 04.12.2014, autoriteti kontraktor ka përfunduar fazën e vlerësimit të ofertave të
paraqitura në këtë procedurë.
II.4. Në datën 04.12.2014, operatori ekonomik “Shehu” sh.p.k. është njoftuar, nëpërmjet
mesazhit elektronik, në llogarinë e tij të përdoruesit në portalin elektronik të prokurimeve, mbi
rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave e konkretisht:
“Behar Sherifi” sh.p.k.,
“Radika” sh.p.k.
“Ina” sh.p.k.,
“Shehu” sh.p.k.,

nuk ka paraqitur ofertë
vlerësimi 204.00 Pikë,
vlerësimi 174.00 Pikë,
vlerësimi 0.00 Pikë,

YES
NO
NO
NO

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
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II.5. Në datën 08.12.2014 operatori ekonomik ankimues “Shehu” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar përcaktimin e vlerave të sakta të ofertave të dhëna nga
operatorët ekonomikë si dhe kualifikimin e tij pasi, sipas tij, në mesazhin elektronik të datës
04.12.2014 mbëritur në llogarinë e tij të përdoruesit, nuk figuron asnjë arsye skualifikimi.
Bashkëlidhur kësaj ankese ankimuesi ka paraqitur edhe nje kopje të mesazhit elektronik të
mbëritur në llogarinë e tij të përdoruesit.
II.6. Në datën 10.12.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 355/9 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën me arsyetimin e mëposhtëm:
“...oferta juaj është skualifikuar për mosplotësim të kriterit 2.5 tek Kriteret e kualifikimit “Të
ketë vërtetim për pagesën e taksave e tarifave vendore për përiudhën Janar – Korrik 2014, të
lëshuar nga njësia vendore ku subjekti ka selinë e aktivitetit”. Ju sipas ekstraktit të QKR të datës
19.09.2014, pika 7 “Selia e subjektit” e keni: Dibër Maqellarë, Maqellarë, Ndërtesa në të
djathtë të rrugës nacionale Peshkopi – Tiranë, kati i dytë. Ju duhet të kishit sjellë vërtetim nga
Komuna Maqellarë për shlyerjen e tarifave vendore.
Oferta juaj është vlerësuar me 0 (zero) pikë, pra është e skualifikuar. Në faqen tënde të punës ka
qenë e afishuar se vlerësimi do të bëhet sipas Kreut 3 “Vlerësimi i Ofertave” oferta me vlerën
më të ulët të vlerësuar. Në sistem të ka ardhur pikëzimi sipas vlerësimit që ka bërë KVO. ...”
II.7. Në datën 12.12.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me te njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 22.12.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

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 “Shehu” sh.p.k. Komisioni i
Prokurimit Publik, duke qenë se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 6, pika 2.5 “Kapaciteti Teknik”, gërma d) kërkohet:
“Të ketë vërtetim për pagesën e taksave e tarifave vendore për periudhën Janar- Korrik 2014, të
lëshuar nga njësia vendore ku subjekti ka selinë e aktivitetit.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria “Shehu” sh.p.k. rezulton se
kjo e fundit ka paraqitur dokumentin “Vërtetim” me datë 25.09.2014, lëshuar nga Bashkia
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Peshkopi ku vërtetohet se kjo shoqëri ka likujduar tatimet, taksat dhe tarifat vendore pranë kësaj
bashkie për vitin 2014.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria “Shehu” sh.p.k. rezulton se, në
Ekstraktin Historik të QKR të datës 19.09.2014, pika 7 “Selia e subjektit” ka pasur si adresë
aktiviteti “Dibër Maqellarë, Maqellarë, Ndërtesa në të djathtë të rrugës nacionale Peshkopi –
Tiranë, kati i dytë.”
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1 ku 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 përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.5. Komisioni gjykon se, dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues
nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit pasi, shoqëria “Shehu” sh.p.k. referuar Ekstraktit Historik të QKR-së deri në datën
19.09.2014 ka pasur si adresë aktiviteti “Dibër Maqellarë, Maqellarë, Ndërtesa në të djathtë të
rrugës nacionale Peshkopi – Tiranë, kati i dytë”, pra selia e kësaj shoqërie ndodhet në Komunën
Maqellarë dhe si e tillë duhet të pajisej me një dokument që vërteton se nuk ka asnjë detyrim
në lidhje me taksat vendore pranë kësaj komune.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

III.2 Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në nenin 27/2, të VKM nr. 184 datë 17.03.2010, Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, vëren se;
III.2.1 Autoriteti kontraktor, Komuna Maqellarë, në datën 06.11.2014 ka krijuar dosjen e tenderit
në sistemin elektronik të prokurimeve, njoftimi i kontratës është publikuar në portalin elektronik
më datë 07.11.2014 dhe në datë 14.11.2014 është kryer hapja e ofertave pra nga data e shpalljes
së njoftimit të kontratës deri në datën e dorëzimit të ofertave është lënë një afat kohor më pak se
10 ditë, duke mos respektuar afatin kohor për dorzimin e ofertave të përcaktuar në nenin 43
pika 7 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet
se: ”Në rastet e procedurave të prokurimit nën kufirin e ulët monetar, afati kohor minimal për
dorëzimin e ofertave është 10 ditë nga data në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në
faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik”
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Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, afatet
janë të një rëndësie thelbësore me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës prandaj
edhe autoritetet kontraktore janë të detyruar ti zbatojnë.

III.2.2. Në dokumentat standarte të tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor, Komuna
Maqellarë për procedurën e prokurimit në fjalë, rezulton se në njoftimin e kontratës, Seksionin
IV “Procedura”, pika IV.2. “Kriteret e përzgjedhjes së fituesit”, është përcaktuar kriteri për
vlerësimin e ofertës “oferta më të ulët, e vlerësuar” dhe kvo ka vlerësuar ofertat e paraqitura mbi
bazën e këtij kriteri, veprim i cili bie në kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit
publik si dhe VKM-në nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
Kreu III “Dokumentet e Tenderit”, pika 4 “Kriteret për vlerësimin e ofertës” ku përcaktohet:
“Për punët, mallrat e shërbimet, që gjenden lehtësisht në treg, që kanë specifikime të thjeshta
ose standarde teknike të mirënjohura, kriter vlerësimi do të jetë oferta me çmimin më të ulët”.
Komisioni i Prokurimit Publik thekson se në rast të përsëritjes së procedurës së prokurimit
publik, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë si kriter vlerësimi të ofertës “oferta me çmimin
më të ulët” pasi objekti i kësaj kontrate është një shërbim që gjendet lehtësisht në treg, ka
specifikime të thjeshta dhe nuk është kontratë komplekse dhe e një natyre të veçantë, që, përveç
çmimit për shërbimin, objekt i kontratës të përmbajë dhe elemente tjera.

III.2.3. Gjithashtu, në Dokumentat e Tenderit nuk është pasqyruar ndryshimi ligjor i miratuar me
VKM nr. 379, datë 11.06.2014 (hyrë në fuqi me publikimin në FZ nr.92, datë 19.06.2014), në
lidhje me detyrimin që kanë autoritetet kontraktore për të kërkuar nga operatorët ekonomikë
pjesmarrës në tender të një vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike.
Nga dokumentacioni rezulton se në datën 06.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor,
në portalin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shërbime në shkolla”, me fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH) dhe
autoriteti kontraktor, në zbatim të detyrimit ligjor që i ngarkon VKM nr. 379, datë 11.06.2014,
ka përcaktuar tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 2.4. kërkesën: “Vërtetim nga OSHEE
për pagesat e faturave të energjisë elektrike të subjektit ofertues për 6-mujorin e parë të vitit
2014”.
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar ndryshimeve të bëra në legjislacionin për prokurimin
publik lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike gjykon se,
kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në pikën 2.4. nuk është në përputhje me VKM nr.
379, datë 11.06.2014. Vlen të theksohet fakti se kjo kërkesë shërben për të kërkuar nga
operatorët ekonomikë pjesmarrës në tender të një vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.
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Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se të gjitha këto konstatime bien në
kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe ndikojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë në trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi si pasojë përbëjnë shkak për anulimin e procedurës së prokurimit.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shehu” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbime në shkolla”,
me fond limit 1.416.667 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.11.2014 nga autoriteti
kontraktor, Komuna Maqellarë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
korrigjojë shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1909 Protokolli; Datë 12.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Punoi: B. Mijo
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