REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 453/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 03/07/2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Kombinat Servis” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Riparim dhe shërbim
makinash”, me fond limit 1,666,666 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 04.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave

Ankimues:

“KOMBINAT SERVIS” sh.p.k.
Adresa: Ish Kombinati Tekstil
Tiranë

Autoriteti Kontraktor: MINISTRIA E FINANCAVE
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
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 17.03.2010,
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“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
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 18.03.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt “Riparim dhe shërbim makinash” me fond limit
1,666,666 lekë ( pa TVSH), procedure e zhvilluar në datën 04.05.2015 nga autoriteti kontraktor
Universiteti i Tiranës, Rektorati
II.2 Në datën 20.03.2015, operatori ekonomik “Autoland” sh.p.k ka paraqitur ankesë me objekt
modifikimin e kritereve të kualifikimit fillimisht pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.3 Në datën 20.04.2015, Komisioni i Prokurimit Publik përmes vendimit K.P.P 218/2015
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dt.20.04.2015 vendosi: “
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “AUTOLAND” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Riparim dhe shërbim makinash,
për nevoja të Ministrisë së Financave”, me fond limit 1.666.666 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 06.04.2015 nga autoriteti kontraktor Ministria e Finacave.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.”
II.4. Në datën 04.05.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.5. Në datën 12.05.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“Kombinat Servis” sh.p.k
“Alstezo” sh.p.k
“Servis Auto 2000” sh.p.k
“Briliant Line” sh.p.k

1,312,840 Lekë
1,332,950 Lekë
1,355,520 Lekë
1,359,000 Lekë

i s’kualifikuar;
i s’kualifikuar
i kualifikuar
i s’kualifikuar;

II.6. Operatori Ekonomik “Kombinat Servis” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Bazuar në VKM
nr. 379, datë 11.06.2014, “Për disa shtesa në vendimin nr. 1, datë 10.01.2007, të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave për prokurimin publik” të ndryshuar, në nëndarjen “i”,
“Për kapacitetet financiare dhe ekonomike”, të shkronjës “c”, “Kontratat e shërbimeve”,
operatori ekonomik duhet të depozitojë një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike
përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin lëshuar nga furnizuesi, janë në
proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë
vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik..”
II.6. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij për procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
II.8. Në datën 20.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 7385/1 Prot. datë
20.05.2015 i kthen përgjigje ankimuesit “Kombinat Servis” sh.p.k., duke refuzuar ankesën e tij.
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II.8. Në datën 29.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Kombinat Servis” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor si më poshtë:
i. “ [...] Ky argument i paraqitur nga autoriteti kontraktor nuk qendron dhe skualifikimi
është bërë në kundërshtim me ligjin përsa më poshtë:
Kërkesa e AK është një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që
është i regjistruar në Shqipëri. Për plotësimin e këtij kriteri shoqëria jonë ka paraqitur
vërtetim debie Nr.2982 dt.25.04.2015 sipas të cilës rezulton se nga verifikimet e kryera
në sistemin e faturimit për kontratën me kod TRIG100026130946 titullar i të cilës është
N.K rezulton të ketë 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur
deri në datën 24.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit mars 2015
Gjithësesi vendimi i autoritetit kontraktor është i padrejtë pasi bazuar në nenin 9 (
pagesa dhe afati për kryerjen e saj), pargrafi 9.1 të kontratës së miratuar në VKM 109
dt.21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jo
familjar përcaktohet në mënyrë eksplicide se Klienti do të paguajë detyrimet mujore të
energjisë elektrike si titull ekzekutiv..... Brenda afatit ligjor me datë 15.04.2015 dhe para
ditës së zhvillimit të tenderit ne kemi paguar faturën e energjisë elektrike të muajit mars.
Kjo pagesë është bërë nëpërmjet BKT sepse shoqëria jonë Kombinat Servis sh.p.k ka
lidhur një marrëveshje me bankën për pagesë automatike kundrejt OSHEE për kontratën
TR1400026130946 në emër të abonentit N.K që prej muajit shkurt 2012 kontratë e cila
është në fuqi. Kjo pasqyrohet me vërtetimin Nr.118 Prot dt.27.5.2015 bashkë me pagesat
automatike me bankën. Pagesa e datës 15 prill 2015 ( pagesë automatike në BKT tregon
shlyerjen e detyrimit të muajit mars 2015. Po ashtu kam pasqyruar edhe pagesën
automatike të datës 15 maj 2015 që tregon shlyerjen e detyrimit të muajit prill 2015....
Autoriteti mund të na drejtohej ne për të dhënë sqarime në lidhje me kontratat e
furnizimit me energji elektrike...
Kërkojmë Kualifikimin e ofertës tonë[...]”
II.6. Në datën 11.06.2015 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 palës ankimuese “Kombinat Servis” sh.p.k mbi skualifikimin e
ofertës së tij me arsyetimin se “[...]Brenda afatit ligjor me datë 15.04.2015 dhe para ditës së
zhvillimit të tenderit ne kemi paguar faturën e energjisë elektrike të muajit mars. Kjo pagesë
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është bërë nëpërmjet BKT sepse shoqëria jonë Kombinat Servis sh.p.k ka lidhur një marrëveshje
me bankën për pagesë automatike [...]”
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1 gërma “d” të dokumentave
standarde të procedurës së prokurimit objekt ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
“d) Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik i regjistruar në Shqipëri”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Kombinat Servis”
sh.p.k. rezulton se, ky operator ekonomik për plotësimin e kriterit ka dorëzuar:
-

Vërtetim Debie Nr.2982 dt.25.4.2015 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Eenergjisë
Elektrike me anë të të cilit vërtetohet se:
[…]verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për kontratën me kod TRIG100026130946
titullar i të cilës është N.K rezulton të ketë 0 lekë detyrime për faturat e energjisë
elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 24.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të
muajit mars 2015

III.1.3 Në Nenin 28 “Kontrata e Shërbimeve”, pika 4, gërma “c” të VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet që:
[…]Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: ç) një
vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja
e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i
detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës
nga operatori ekonomik.”
Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin
e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur
është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e
fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Në Nenin 48, pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b) ofertat
dorëzohen në rrugë elektronike, sipas përcaktimit në aktet nënligjore […]”
III.1.4 Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të
dorëzojnë ofertën në përputhje me dokumentet e tenderit dhe kërkesat e autoritetit kontraktor.
Referuar Nenit 48 pika 4 gërma “b” të LPP-së ofertat dorëzohen në formë elektronike përmes
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sistemit të prokurimeve elektronike. Gjithashtu, referuar Nenit 28 pika 4 gërma “c” të VKM
914/2014 është furnizuesi i energjisë elektrike, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Sh.a (OSHEE), i cili lëshon vërtetimin ndaj konsumatorëve dhe konfirmon nëse këta të fundit
janë ose jo debitorë. Pretendimet e palës ankimuese se vërtetimi i lëshuar nga OSHEE, “nuk
është i saktë pasi pala ankimuese ka kryer pagesat e energjisë nëpërmjet bankës” nuk mund të
merren në shqyrtim nga Komisioni i Prokurimit Publik, pasi këto janë marrëdhënie që lindin
mes konsumatorit (palës ankimuese në rastin konkret) dhe OSHEE Sh.a. Pala ankimuese ka
patur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të kërkuar dhe tërhequr një vërtetim debie nga
OSHEE Sh.a mbi shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike, kjo parashikuar edhe në Nenin
27, pika 5 gërma “d” të VKM 914/2014 ku parashikohet se: “Furnizuesi i energjisë elektrike
është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të
kërkesës nga operatori ekonomik.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përmes dokumentacionit të dorëzuar në sistemin e
prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Kombinat Servise” sh.p.k vërteton se ka shlyer
detyrimet e energjisë elektrike deri në muajin shkurt 2015. Referuar datës së zhvillimit të
procedurës së prokurimit 04.05.2015 dhe Nenit 9, pargrafi 1 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e
saj”), të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e
kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë” , operatori ekonomik
“Kombinat Servise” Sh.p.k nuk ka përmbushur e detyrimet ligjore për shlyerjen detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike. Në datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
detyrimet e energjisë elektrike për muajin mars 2015 janë maturuar. Operatori ekonomik
“Kombinat Servis ” sh.p.k nuk përmbush pikën 1, gërmën “d” të Shtojcës 7, kriteret e veçanta
të kualifikimit.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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...
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Kombinat Servis” sh.p.k nuk qendron
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 operatorit ekonomik “Kombinat Servis” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Riparim dhe shërbim
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2.
3.
4.

makinash”, me fond limit 1,666,666 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 04.05.2015,
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave
Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1001 Protokolli; Datë 29.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar

Anëtar

Spiro Kuro

Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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