REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 597/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Infinit Construction” sh.p.k. & “4 A-M” sh.p.k. dhe
kualifikimin e operatorit ekonomik “T&T Beton” sh.p.k., nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Sistemim, rrethim oborri,
ndërtim palestre shkolla e Bashkuar “4 Shtatori” Ura Vajgurore, Bashkia
Ura Vajgurore”, me fond limit 29.300.611 lekë (pa TVSH), zhvilluar më
datë 19.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Ura Vajgurore.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infinit Construction” sh.p.k. & “4A-M”
sh.p.k., përfaqësuar nga shoqëria “Infinit Construction” sh.p.k.
Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Aviacioni i Ri”, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Bashkia Ura Vajgurore
Rruga “Dimal”, Lagja “18 Tetori”, Ura Vajgurore.

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denar Biba, z. Hektor Muçaj,
znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur
nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, 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 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
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 20.08.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Sistemim, rrethim oborri, ndërtim palestre shkolla
e Bashkuar “4 Shtatori” Ura Vajgurore, Bashkia Ura Vajgurore”, me fond limit 29.300.611
lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 19.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Ura Vajgurore.
II.2. Në datën 19.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 09.10.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
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“T&T Beton” sh.p.k.

me ofertë 20.275.736 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;

“Infinit Konstruksion” sh.p.k.

me ofertë 25.598.994 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

me ofertë 29.171.428 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

“Pienvis” sh.p.k.

II.4. Në datën 09.10.2014, operatori ekonomik ankimues është njoftuar, nëpërmjet portalit
elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të KVO-së dhe arsyeve të skualifikimit të
tij e konkretisht: “Po e refuzoj këtë operator për mungesë të dokumentacionit të kërkuar apo të
paraqitur me mangësi. Konkretisht i mungojne:
1. operatori ka paraqitur vërtetim nga drejtoria e tatimeve por, nëpërmjet këtij vërtetimi del
se është debitor ndaj shtetit, pra ka detyrime ndaj tatimeve në vlera të konsiderueshme;
2. ka paraqitur një kontratë për pajisjet e një fabrike betony por, pjesa më e madhe janë në
gjuhë të huaj dhe vetëm fatura zhgoganimesh. Nuk ka paraqitur dokument për
vendndodhjen e kësaj fabrike sipas kushtit të kerkuar;
3. puna e ngjashme duhet të ishte e të njëjtës natyrë, operatori ka paraqitur për punë të
ngjashme rrugë. Nnuk është e të njëjtës natyrë.
4. për nyjen e inerteve nuk ka paraqitur dokument të vendndodhjes por, vetëm fatura, gjë që
nuk tregojnë se është e instaluar kjo linjë apo jo, apo thjesht janë pjesë e makineri të
zhdoganuara.
5. sqaroj vlerën pa tvsh.....25430504 vlera pa tvsh.+168490 pajisjet të cilat nuk rrihen me
tvsh=25598994 total pa tvsh shuma 1-3 24689810 për zbatim masash sigurie në kantier
3% 740694 shuma totale 25430504 TVSH 20% 5086101 shuma 30516605 Pajisjet (shuma
4) 168490 shuma totale 30685095;”
II.5. Në datën 14.10.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij nga kjo procedurë prokurimi.
II.6. Në datën 17.10.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 479 prot., marrë dijeni nga
operatori ekonomik ankimues “Infinit Konstruksion” sh.p.k. me anë të shërbimit postar në datën
18.10.2014, i ka kthyer përgjigje këtij të fundit, duke e refuzuar ankesën. Në përgjigjen e tij
autoriteti kontraktor, në lidhje me arsyen e 5 (pestë) të skualifikimit shprehet se: “...nuk është
cilësuar si skualifikues nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. KVO e ka pranuar ofertën
dhe ka bërë sqarim për mënyrën se si e ka shkruar në sistem e jo se është plotësuar gabim nga
ana juaj.”
II.7. Në datën 28.10.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi.
Gjithashtu, në ankimin pranë KPP, ky operator ngre dhe një pretendim të ri, të paankimuar në
ankimin pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “T & T Beton” sh.p.k. & “Besta” sh.p.k, ku sipas tij, nga ana e shoqërisë “T & T
Beton” sh.p.k. nuk janë paraqitur punë të ngjashme.
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II.8. Në datën 05.11.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Infinit
Construction” sh.p.k. & “4 A-M” sh.p.k. se shoqëria “Infinit Konstruksion” sh.p.k. ...ka detyrime
ndaj tatimeve në vlera të konsiderueshme, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 10 “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit,
pika 2 është kërkuar: “Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimet
fiskale, b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga Administrata
Tatimore”;
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Infinit Konstruksion” sh.p.k.
rezulton se është paraqitur “Vërtetimi nr. 1104/3 prot., datë 10.09.2014, lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore Berat për detyrimet fiskale e sigurimet shoqërore, ku konstatohet se kjo
shoqëri, për periudhën deri në datën 10.09.2014 ka detyrim tatimor për Tatimin mbi Vlerën e
Shtuar, Tatimin mbi Fitimin, Kontribute të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore, Tatim mbi të
Ardhurat Personale apo lloje të tjera detyrimesh në vlerën 67.657.080 lekë, për shlyerjen e të
cilave ka lidhur Akt – Marëveshje me nr. 1429 prot., dt. 08.04.2014”;
III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Infinit Konstruksion” sh.p.k.
rezulton se është paraqitur Akt – Marëveshje me nr. 1429 prot. datë 08.04.2014, e lidhur midis
kësaj shoqërie dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat për pagesën me këste të detyrimeve
tatimore të papaguara, në zbatim të Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në
Republikën e Shqipërisë”, neni 77 “Pagesa me këste”, si dhe Udhëzimit nr. 24 datë 02.09.2008 të
Ministrit të Financave, pika 114.1.2 “Pagimi i detyrimeve tatimore”...;
III.1.4. Në nenin 45, pika 2 e gërma “d” e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Çdo kandidat ose ofertues përjashtohet nga
pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, në rastet kur nuk i ka përmbushur detyrimet për
derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me
dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës”.
III.1.5. Në nenin 53 të pika 3 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
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ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”;
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Infinit Konstruksion”
sh.p.k. me dokumentacionin e dorëzuar, nuk vërteton se plotëson kërkesat për kualifikim, shtojca
10, pika 2 kriteret e përgjithshme, të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi sipas vërtetimit nr.
1104/3 prot., datë 10.09.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, rezulton se ka
detyrim tatimor për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Tatimin mbi Fitimin, Kontribute të Sigurimeve
Shoqërore, Shëndetësore, Tatim mbi të Ardhurat Personale apo lloje të tjera detyrimesh, si dhe
ka kryer një marrëveshje për shlyerjen me këste të këtyre detyrimeve. Marrëveshja e sipërcituar
nuk justifikon faktin se ky subjekt ka detyrime tatimore të pashlyera por, mënyrën dhe lehtësimin
e krijuar prej Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat për likujdimin e tyre me këste nga ky subjekt.
(shiko ndër të tjera Vendimin K.P.P. 86/2014, Vendimin KPP 332/2014, Vendimin KPP
506/2014)
Autoriteti kontraktor në vlerësimin e kësaj oferte ka vepruar në përputhje me shkronjën (ç), pika
4 e Kreut V të VKM-së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar ku
përcaktohet se: Komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato
oferta, që përmbushin kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese, të përcaktuara në
dokumentet e tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Infinit Konstruksion” sh.p.k. nuk
qëndron.

III.2. Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Infinit
Construction” sh.p.k. & “4 A-M” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të
merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative pasi, cilido që të jetë fati i këtyre
pretendimeve pas shqyrtimit nga Komisioni, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, pasi referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1.6., gjendja faktike e juridike e këtij bashkimi operatorësh do të
vijojë të jetë e skualifikuar në procedurën në fjalë e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit.
Sa mësipër, pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Infinit Construction” sh.p.k. &
“4 A-M” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.

III.3. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Infinit Construction” sh.p.k.
& “4 A-M” sh.p.k. mbi skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “T & T Beton”
sh.p.k. & “Besta” sh.p.k, ku sipas tij, nga ana e shoqërisë “T & T Beton” sh.p.k. nuk janë
paraqitur punë të ngjashme, Komisioni gjykon se, nga ana e ankimuesit nuk janë respektuar
shkallët e ankimimit në lidhje me këtë pretendim pasi, ankimuesi duhej ta parashtronte në fillim
në ankimin drejtuar autoritetit kontraktor dhe më pas në atë drejtuar KPP.
Rrjedhimisht ky pretendim nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni.

5

Përsa më sipër, 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 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infinit
Construction” sh.p.k. & “4A-M” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e
Hapur” me objekt: “Sistemim, rrethim oborri, ndërtim palestre shkolla e Bashkuar “4
Shtatori” Ura Vajgurore, Bashkia Ura Vajgurore”, me fond limit 29.300.611 lekë (pa
TVSH), zhvilluar më datë 19.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Ura Vajgurore.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1720 Protokolli; Datë 28.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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