VENDIM
K.P.P. 600/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 13.09.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik ”4 A-M” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit,
“Procedurë e hapur”, me objekt “Ndërtim objekti të ri për
Laboratorin e Gjeologjisë dhe ambiente të tjera ndihmëse për
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me nr. REF-60768-04-04-2018, me
fond limit 106,657,500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018,
nga autoriteti kontraktor Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të BOE
“Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

Operatori ekonomik “4 A-M” sh.p.k
Adresa: Rr. “Artan Lenja”, Pallati i 4 A-M, kati I, Ap. A1, Tiranë.
BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Demokracia”, Bathore 6, Kamëz, Tiranë.
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Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k.
Adresa: Rruga Kamëz - Fushë Krujë, kthesa e Valiasit, nr.1, zk 2066,
nr.pasurie 62/35, Kamëz, Tiranë.
Autoriteti Kontraktor:

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Adresa: Rr. “Myslym Keta”, Tiranë.

Subjekte të interesuar:

Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k
Adresa: Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit
Pyjor, Lezhe

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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,“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
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatorët ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën
1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, operatorët
ekonomik ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të. Gjithashut, KPP konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Operatorët ekonomik kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe, më pas,
kanë 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. Ankimuesit kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 05.04.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Ndërtim objekti të ri për Laboratorin e Gjeologjisë
dhe ambiente të tjera ndihmëse për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me nr. REF-60768-04-04-2018,
me fond limit 106,657,500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga autoriteti kontraktor
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.
II.2 Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 29.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. ”4A-M” sh.p.k
2. “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.
3. ”Tea-D” sh.p.k
4. ”Company Riviera 2008” sh.p.k
5. “Ndregjoni” sh.p.k & “Hastoci”sh.p.k
6. ”Kupa” sh.p.k & ”Sireta 2F” sh.p.k.
7. ”Junik” sh.p.k
8. ”Agri-Construction” sh.p.k & ”Shansi Invest” sh.p.k.
9. ”Ergi” sh.p.k.
10. ”Avduli” sh.p.k. & ”Bahas” sh.p.k.
11. ”Aurora Konstruksion” sh.p.k. & ”Be-Is” sh.p.k.
12. ”Adrian Kodra”
13. ”Mela” sh.p.k. & ”Curri” sh.p.k.
14. ”Salillari” sh.p.k.
15. ”Geci” sh.p.k.

74,827,415 lekë, skualifikuar;
76,485,548 lekë, skualifikuar;
79,981,981 lekë, skualifikuar;
80,520,061 lekë, skualifikuar;
82,336,464 lekë, skualifikuar;
83,763,277 lekë, skualifikuar;
85,531,425 lekë, skualifikuar;
86,617,889 lekë, skualifikuar;
86,811,377 lekë, skualifikuar;
89,166,038 lekë, kualifikuar;
89,453,677 lekë, skualifikuar;
94,500,000 lekë, skualifikuar;
96,033,108 lekë, skualifikuar;
97,362,923 lekë, skualifikuar;
101,265,233 lekë, skualifikuar;

II.4. Në datën 17.07.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. ”4A-M” sh.p.k
2. “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.
3. ”Tea-D” sh.p.k

74,827,415 lekë, skualifikuar;
76,485,548 lekë, skualifikuar;
79,981,981 lekë, skualifikuar;
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4. ”Company Riviera 2008” sh.p.k
5. “Ndregjoni” sh.p.k & “Hastoci”sh.p.k
6. ”Kupa” sh.p.k & ”Sireta 2F” sh.p.k.
7. ”Junik” sh.p.k
8. ”Agri-Construction” sh.p.k & ”Shansi Invest” sh.p.k.
9. ”Ergi” sh.p.k.
10. ”Avduli” sh.p.k. & ”Bahas” sh.p.k.
11. ”Aurora Konstruksion” sh.p.k. & ”Be-Is” sh.p.k.
12. ”Adrian Kodra”
13. ”Mela” sh.p.k. & ”Curri” sh.p.k.
14. ”Salillari” sh.p.k.
15. ”Geci” sh.p.k.

80,520,061 lekë, skualifikuar;
82,336,464 lekë, skualifikuar;
83,763,277 lekë, skualifikuar;
85,531,425 lekë, kualifikuar;
86,617,889 lekë, skualifikuar;
86,811,377 lekë, skualifikuar;
89,166,038 lekë, kualifikuar;
89,453,677 lekë, skualifikuar;
94,500,000 lekë, skualifikuar;
96,033,108 lekë, skualifikuar;
97,362,923 lekë, skualifikuar;
101,265,233 lekë, skualifikuar;

II.5.Në datën 29.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor
ka njoftuar operatorin ekonomik ”4A-M” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së tij, për proçedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
”• Nuk ka paraqitur analizat e cmimeve sipas zerave tepreventivit te kerkuara ne DST e publikuara”
II.5.1. Në datën 01.06.2018 operatori ekonomik ankimues ”4A-M” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
1018/1 Prot. datë 06.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues ”4A-M” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e tij, për procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
II.5.3.Në datën 13.06.2018 pala ankimuese “4A-M” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit kontraktor për
procedurën e mësipërme të prokurimit, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]Ne kriteret e vecanta per kualifikim nder te tjera jane kerkuar edhe analizat e cmimeve sipas
zerave te preventivit. Shoqeria jone i ka hartuar, firmosur e vulosur analizat per te gjithe zerat e
preventivit. Si pasoje e nje problemi te funksionimit te sistemit ne ngarkimin e dokumentave,
dokumentacioni me analizat e cmimeve u nda ne disa file per tu ngarkuar. Shoqeria jone ka kryer
proceduren normale te ngarkimit te dokumenteve por mesa duket si pasoje e ndonje problemi teknik
apo problemi rrjeti dy nga filet nuk jane ngarkuar. Theksojme se nga ana jone ato jane hartuar ne
perputhje dhe konform kritereve te vecanta per kualifikim.
Jemi te mendimit se Autoriteti Kontraktor ka pasur te gjithe mundesine ligjore qe para se te shpallte
klasifikimin perfundimtar, per nje vleresim sa me korrekt dhe eficent te kerkonte sqarim nga shoqeria
jone per faktin se analizat e ngarkuara nuk kane qene te plota.
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Ne vijim te sa me siper theksojme se gjate procesit të vlerësimit të ofertave autoriteti kontraktor ka
në dispozicion momentin procedurial të parashikuar nga neni 53 pika 1 e LPP-së në të cilin
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor kur e shikon të arsyeshme u kërkon ofertuesve sqarime për
ofertat e tyre, për shqyrtimin vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar
dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet ofrohet apo lejohet
asnjë ndrshim në përmbajtjen e ofertës përfshirë ndryshimet në cmim apo ndryshime që synojnë të
kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.”
Gjate procesit të vlerësimit të ofertave rezulton se autoriteti kontraktor në asnjë rast nuk ka gjykuar
të arsyeshme kërkimin e sqarimeve për operatorin tone ekonomik në lidhje me mungesen e disa prej
analizave te cmimeve. Paraqitja e analizave te cmimeve te plota (pasi nje pjese e tyre eshte ngarkuar
ne tender) gjate procesit te vleresimit apo edhe ne kete faze nuk ndryshon permbajtjen e ofertes dhe
nuk synon ta ktheje nje oferte te pavlefshme ne te vlefshme. Ne mbeshtetje te sa me siper, referuar
nenit 56 te LPP-se “Oferta anomalisht e ulët” ku parashikohet se “Kur autoriteti kontraktor vëren
se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta,
ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës
të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës..”, si
dhe referuar praktikes se ndjekur ne vijimesi nga te gjitha institucionet shteterore, Analiza e
Cmimeve/Elementeve te vecanta te ofertes mund te kerkohet nga Autoriteti Kontraktor perpara
vleresimit te ofertave, pra edhe pasi Operatori ekonomik i ka dorezuar dokumentet e tenderit. Ne kete
kuader, analiza e cmimeve eshte nje dokument qe mund te pergatitet ne cdo rast nga operatori
ekonomik ne menyre qe ti vihet ne dispozicion autoriteteve kontraktore qe kerkojne sqarime lidhur
me oferten ekonomike. Per kete arsye, Autoriteti Kontraktor ne menyre qe te kryeje me eficence
detyren dhe te mos shkaktoje deme ekonomike per buxhetin e shtetit duhet te beje perpjekjet e duhura
per te kualifikuar operatoret ekonomik qe kane kapacitetet e duhura teknike dhe financiare si dhe
eksperiencen e duhur per te kryer punimet objekt i prokurimit. Oferta nuk ka rezultuar anomalisht e
ulet dhe per kete arsye mungesa e plote e analizave te cmimeve ne momentin e dorezimit te dosjes se
tenderit nuk mundet kurrsesi te perbeje shkak per skualifikimin e operatorit me cmimin me te ulet dhe
qe ploteson cdo kriter financiar dhe teknik. Gjithashtu, mosparaqitja e analizave te plota te cmimeve
per te gjithe zerat e preventivit mund te konsiderohej nga Autoriteti Kontraktor edhe si nje devijim i
vogel sipas ligjit te prokurimit publik. Me konkretisht ne Ligjin nr. 9643 , date 20.11.2006 neni 53
pika 4 shprehet: Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë te vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime
të vogla, të argumentuara, te 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. Ky devijim mund te korrigjohej me nje kerkese zyrtare per sqarim lidhur
me mungesen e totalit te analizes se cmimeve dhe ne cdo kohe shoqeria 4 A-M do i vinte ne dispozicion
analizat e pergatitura te cilat nuk jane ngarkuar rregullisht ne sistem si pasoje e defekteve teknike.
Per sa me lart argumentojme se paraqitja e analizave te cmimit nuk ndryshon permbajtjen dhe thelbin
e ofertes sone ne te gjithe komponentet e saj ligjore, financiare e teknike. Kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë
të gjitha kapacitetet në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
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Në këtë kuptim autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale por të
analizojë në themel kapacitetet e ofertuesit në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilat
vendosen kriteret e përcaktuara. Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik te mjaftueshem per zbatimin e kontrates (sikurse
përcaktuar në nenin 46 si më sipër përmendur). Pra shoqeria 4 A-M shpk nepermjet kualifikimeve qe
ajo disponon, dokumentacionit te paraqitur ne tender verteton kapacitetin dhe mundesine e
permbushjes se kontrates me korrektesi dhe konform legjislacionit ne fuqi.
II.6.Në datën 29.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor
ka njoftuar BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së
tij, për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“•Formulari deklarimit te ofertes nuk perputhet me preventivin perkates te punimeve”
II.6.1.Në datën 01.06.2018 BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin
e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.6.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
1016/1 Prot. datë 06.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje BOE “Klajger Konstruksion”
sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e tij, për procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
II.6.3.Në datën 14.06.2018 pala ankimuese BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e
dorëzuar pranë autoritetit kontraktor për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar
si më poshtë vijon:
“[...]Së pari: Formulari i Ofertës është hartuar dhe plotësuar në të gjitha rubrikat e saj me vërtetësi
dhe korrektësi si dhe është rrjedhojë e përllogaritjeve e të gjitha zërave të preventivit Formulari i
Ofertës është në përputhje të plotë me preventivin e paraqitur nga ana jonë. Së dyti: Çmimi total i
ofertës sipas formularit të ofertës është në vlerën 91.782.657 lekë me TVSH. Gjithashtu edhe çmimi
total sipas preventivit është në vlerën 91.782.657 lekë me TVSH. Së treti: Nëse në Komisionin e
Vlerësimit të Ofertave do të kishte ekonomistë do të konstatohej lehtësisht se nuk ka mospërputhje në
çmimin e formularit të ofertës me preventivin përkatës. Vlera e ofertës e cila duhet të merrej parasysh
nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në vlerësimin ekonomik është vlera pa TVSH kjo në përputhje
me nenin 28 Metoda e përllogaritjes së vlerës në kontratat publike të ligjit 9643/2006 “Për
prokurimin publik “ me ndryshime. Së katërti: Në nenin 14/5 te VKM 914, date 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime thuhet: Gjatë përgatigjes së ofertave,
kandidatët ose ofertuesit duhet të përfshijnë të gjitha detyrimet fiskale, që janë në fuqi deri në 28
(njëzet e tetë) ditë para hapjes së ofertave, me përjashtim të TVSH-së, e cila, nëse është e aplikueshme,
do të llogaritet mbi vlerën e ofertës. Së pesti: Gjithashtu preventivi është hartuar në përputhje me
Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.2 datë 8.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së
punimeve të ndërtimit”, i cili ka përcaktuar në mënyrë të detajuar mënyrën e hartimit të analizës
teknike në ndërtim.
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Së gjashti: Referuar preventivit kemi Shuma I punime ndërtimi dhe instalimet në vlerën 62.504.298
leke pa tvsh dhe Shuma II pajisje e cila është 16.777.500 leké me TVSH. Për të pasur një ofertë reale
vlerës 16.777.500 lekë me TVSH të zërave të pajisjeve duhet të llogaritet pa TVSH. Sipas ligjit
92/2014 datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, neni 48 i të cilit ka përcaktuar se vlera
e TVSH është sa 20% e vlerës së çmimit total. Vlera e ofertë per pajisjet pa TVSH është vlera totale
e ofertës minus vlera e TVSH. Shuma e pajisjeve në vlerën totale 16.777.500 lekë me TVSH dhe vlera
e TVSH është 1/6 i vlerës totale pra, është në vlerë 2.796.250 leke. Vlera e ofertës për zërat pajisje
pa tvsh është: vlerën totale 16.777.500 lekë me TVSH minus vlerën e TVSH 2.796.250 lekë dhe vlera
e pajisjeve pa TVSH është 13.981.250 lekë. Shuma I punime ndërtimi dhe instalimet në vlerën
62.504.298 lekë pa tvsh dhe shuma II pajisje e cila pa tvsh është 13.981.250 lekë në total 76.485.548
lekë pa TVSH aq sa çmimi i ofertës dhe çmimi i preventivit. Së shtati: Një ofertë kualifikohet e
vlefshme sipas nenit 46 të ligjit 9643/2006 “Për prokurimin publik” me ndryshime, i cili thotë:
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 përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese. KVO nuk ka evidentuar se cilin kriter ligjor, financiar dhe teknik nuk ka përmbushur
BOE “Klajger Konstruksion” shpk dhe “Varaku-E” shpk sipas përcaktimit të sipërcituar duke
shkelur në këtë mënyrë ligjin 9643/2006 “Për prokurimin publik” me ndryshime. Së teti: Referuar
nenit 53 të ligjit 9643/2006 I cili thote: 1. Autoriteti kontrakior, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon
ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të
këtyre ofertave. Duke qënë se oferta e BOE është oferta me vlerë më të ulët, KVO duhet të na kërkonte
sqarime për konstatimin e bërë në ofertën me vlerën më të ulët. Së nënti: Oferta e BOE shoqërisë
“Klajger shpk & Varaku -E shpk është në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në
dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët dhe për
rrjedhojë duhej të ishte kualifikuar dhe vlerësuar si oferta fituese. Së dhjeti: Kemi kërkuar që për
vlerësimin e pretendimeve tona në Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave të ketë ekspertë të fushës.
Skualifkimi i ofertës sonë për një arsye të tillë aspak profesionale do të jetë objekt i ndjekjes së të
gjitha rrugëve ligjore, administrative, etj deri në rivendosjen e një të drejtë të shkelur padrejtësisht.
Duke mos qënë dakord me sa është parashtruar në përgjigjen e paraqitur nga Autoriteti Kontraktor
me shkresën nr.1016/1, datë 06.06.2018, në bazë të nenit 63 të ligjit 9643/2006 “Për prokurimin
public” me ndryshime, po ju drejtohemi me këtë ankesë si organi më i lartë admninistrativ në fushën
e prokurimit publik duke argumentuar si më poshtë vijon:
Së pari: Sipas nenit 7 8”Ankesat në autoritetin kontraktor”, pika 6 germa “a” kerkohet: “a) Titullari
i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, ku të paktën
njëri është ekspert i fushës për të shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim. Përjashtimisht, në
rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen për shqyrtim 1
(një) zyrtari të vetëm i cili duhet të jetë ekspert fushe. Komisioni/zyrtari i ngarkuar është përgjegës
për vendimin e dhënë në përfundim të shqyrtimit të ankesës. Anëtarët e komisionit/zyrtari i ngarkuar
nuk duhet të kenë marrë pjesë në marrjen e vendimit, për të cilin është paraqitur ankesa. Në rast se
ankimi lidhet me dokumentet e tenderit, titullari i autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojë shqyrtimin
e ankesës komisionit të vlerësimit të ofertave.“ Sic shihet nga përmbajtja e nenit 78, pika 1, germa”a”
e ligjit, Titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre), ku
të paktën njëri është ekspert i fushës për të shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim.
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Përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen
për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm i cili duhet të jetë ekspert fushe. Procedura e prokurimit me
objekt: Ndërtim objekti të ri për Laboratorin e Gjeologjisë dhe ambienteve të tjera ndihmëse për
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” është me një vlerë 106.657.500 leké dhe për shkak të objektit të
ankesës së datës 01.06.2018 dhe arsyes së skualifikimit tepër specifike kemi kërkuar që për vlerësimin
e pretendimeve tona në Komisionin e Shqyrtimit të Ankesave të jenë ekspertë të fushës. Po të ishte
pjesë përbërëse e këtij komisioni eksperti i fushës, dhe në rastin tonë një ekspert kontabël, do të
konstatonte lehtësisht se parregullësia e pretenduar nga komisioni i vlerësimit të ofertave nuk
qëndron. Gjithashtu në shkresë nuk është dhënë asnjë sqarim lidhur me gjithë informacionin e
nevojshëm të mbledhur për të ndihmuar komisionin në shqyrtimin e ankesës. Kjo kërkesë e ligjit për
shqyrtimin e ankesës dhe e BOE e parashtruar në ankesën e datë 01.06.2018 nuk është marrë
parasysh, pasi përsëri në shkresën “Kthim përgiigje’ nuk është dhënë asnjë sqarim për dhënie
mendimi, apo vlerësimi nga ekspertë të fushës, por është referuar neni 46 i ligjit me këtë
citim:”Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që auotriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa
kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat që do të prokurohen dhe jo diskriminuese”.
Së dyti: Autoritetin Kontraktor në përgjigjen e ankesës shprehet se mospermbushja e një kriteri të
vetëm, i përcaktuar në DST (kriteret e veçanta të kualifikimit) e bën ofertën të pavlefshme. Autoriteti
kontraktor gabon në lidhje me faktin se mospermbushja e një kriteri të vetëm, i përcaktuar në DST
(kriteret e veçanta të kualifikimit) e bën ofertën të pavlefshme. Duke ju referuar po nenit 46 “
Kualifikimi i ofertuesve” të Ligjit nr 9643/2006 vërejmë se citimi i këtij neni në shkresën “Kthim
përgjigje” nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme, nuk është korrekt, pasi në
këtë nen të ligjit 9643/2006 janë përcaktuar kriteret për kualifikimin e ofertuesve dhe në shkresë nuk
është shprehur se kush nga këto kritere nuk janë përmbushur prej bashkimit të operatorëve ekonomikë
Klajger Konstruksion shpk & Varaku-E shpk . Autoriteti Kontraktor nuk është i qartë nëse oferta e
BOE është e pasuksesshme sipas ligjit apo e pavlefshme. Këto janë dy koncepte të ndryshme të cilat
nuk duhet të argumentoheshin në përgjigjen e KSHA. Së treti: Sipas autoritetit kontraktor citohet se
nuk janë përmbushur kiteret e vecanta per kualifikim por kush është kriteri i pa përmbushur nga
Bashkimi i Operatorët Ekonomikë sipas ligjit, VKM dhe DST nuk jepet asnjë. Në fakt nuk ka asnjë
kriter të papërmbushur nga operatorët ekonomikë, prandaj kanë dhënë një nen tjetër të VKM-së nr
914/2014 e konkretisht në shkresë është cituar: “Në zbatim të nenit 28(pika 5, c) të VKM nr. 914,
datë 29.12.2014 (të ndryshuar), komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit
kualifikues të bashkimit të operatorëve ekonomik Klajger Konstmksion shpk & Varaku-E Shpk ka
konstatuar këto parregullësi: 1. Formulari i deklarimit të ofertes i paraqitur nga bashkimi i
operatorëve ekonomik Klajger Konstruksion shpk & Varaku-E shpk, nuk përputhet me preventivin
përkatës të deklaruar të punimeve. Këto kërkesa kanë qenë të specifikuara mjaft qartë në preventivin,
formatin dhe zërat e tij si dhe në DST” Edhe me këtë referim baze ligjore nuk është dhënë pasqyrim
korrekt i konstatimit të bërë nga Autoriteti Kontraktor, pasi në nenin 28 ”Kontratat e shërbimeve”,
pika 5, gërma “c” te VKM nr.914 datë 29.12-2014(të ndryshuar), është cituar: “5. Për të provuar
kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet
teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të
përmbushur kontratën.“ Siç shihet në pikën 5 gërma “e” e nenit 28 te VKM-se nr.914/2014 është
shprehur se autoriteti kontraktor se për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale kërkon dëshmi
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për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit
ekonomik për të pënnbushur kontratën. Çfarë lidhje ka kërkesa e shprehur në nenin 28 , pika 5 gërma
“c” me parregullsinë e pretenduar në shkresën nr. 1016/1 Prot. datë 06.06.2018? Përgjigja e
Autoritetit Kontraktor është e paarsyetuar, e pabazuar në ligj dhe në asnjë prove dhe fakt dhe sidomos
në bazën ligjore të cituar në shkresën pergjigje ankesës. Përveç sqarimeve të mësipërme ju bëjmë me
dije se i gjithë dokumentacioni i paraqitur nga Operatorët ekonomikë Klajger Konstruksion shpk &
Varaku-E shpk për Tenderin e Hapur Me mjete elektronike, me objekt:”Ndërtim objekt i ri për
Laboratorin e Gjeologjisë dhe ambjenteve të tjera ndihmëse për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”
është në përputhje me përcaktimet e termave e përkufizimeve të ligjit nr 9643 datë 20.11.2006”Për
prokurimin publik” dhe konkretisht në pikat 26 të nenit 3 ”Përkufizime” është përcaktuar se çfarë do
të thotë “dokumentet e tenderit”, si më poshtë: “26.“Dokumentet e tenderit” janë dokumentet, që
autoriteti kontraktor ua vë në dispozicion kandidatëve dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e
ofertave. Sipas përkufizimit të ligjit të mësipërm Dokumentat e tenderit janë dokumentet që autoriteti
kontraktor ua vë në dispozicion kandidatëve dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave,
dhe operatorët ekonomikë kanë plotësuar të gjitha dokumentat në përputhje me kërkesat e pasqyruara
në këto dokumenta. Nuk e kuptojmë se si quhet parregullësi mos përputhja e formularit të deklarimit
të ofertës me preventivin përkatës, në një kohë që në ofertën e BOE dhe në ankesën drejtuar autoritetit
kemi paraqitur analizen e cmimeve të detajuar. Së katerti: Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
dhe nga Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave mospërputhjen midis fonnularit të deklarimit të ofertës
me preventivin përkatës të deklaruar të punimeve e shikojnë për vlerën e TVSH-se të pajisjeve, pra
nga ky komision pretendohet se nuk duhej të pasqyrohej vlera e tvsh-së në preventiv, sepse pajisjet
janë të perjashtuara nga tvsh-ja. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Klajger Konstruksion shpk &
Varaku-E shpk në përputhje me kërkësat të ligjit nr. 92/2014 “Per TVSH-në në RSH”, i ndryshuar
janë subjekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH-ne) . Këto kërkesa janë të përcaktuara në nenin
3 “Personat e tatueshem” të ligjit nr 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuan” ku është cituar se:
Person i tatueshëm konsiderohet çdo person, pavarësisht nga forma e organizimit të tij, i cili në
mënyrë të pavarur kryen veprimtan' ekonomike, cilido qoftë vendi dhe qëllimi ose rezultati i kësaj
veprimtarie. Duke ju referuar kërkesave të nenit 17 të ligjit nr 92/2014 “Për TVSH-në” operatorët
ekonomike Klajger Konstruksion shpk & Varaku-E shpk kanë plotësuar dokumentave të tenderit, e
konkretisht formularin të deklarimit të ofertës dhe preventivit përkatës të deklaruar të punimeve këtë
nen 17 “Furnizime të përziera”citohen: “1. Furnizimi i shërbimeve, i përfshirë në furnizimin e
mallrave, është pjesë funizimit të mallrave. 2. Furnizimi i mallrave, i përfshirë në furnizimin e
shërbimeve, është pjesë furnizimit të shërbimeve. 3. Furnizimi i shërbimeve, i përfshirë në importin e
mallrave, është pjesë e importit të mallrave. ” Duke ju referuar të gjitha kërkesave të ligjit nr. 92/2014
TVSH-ja shërbimi që operatorët ekonomike do ti bënin sipas procedurës Tender i hapur me objekt
“Ndërtim objekt i ri për Laboratorin e Gjeologjisë dhe ambjenteve të tjera ndihmëse për Shërbimin
Gjeologjik Shqiptar” nuk është i përjashtuar nga TVSH-ja, por për çdo furnizim shërbimi, apo mallra
etj duhet të aplikojnë TVSH-në mbi vlerën e tatueshme të këyre shërbimeve. Përjashtimet nga tvsh-ja
sipas ligjit nr.92/2014 janë dhënë për veprimtaritë e përcaktuara në nenet 51 “Përjashtimi i disa
veprimtarive me interes të përgjithshëm”, në nenin 52 “Kufizime të së drejtës së përjashtimit”, në
nenin 53 “Përjashtime për disa veprimtari të tjera”, si dhe në nenin 54 “Të tjera perjashtime nga
TVSH-ja”. Duke ju referuar të gjitha përcaktimeve në këto nene furnizimi i shërbimit që operatorët
ekonomikë do të ofronin për Ofertuesin në këtë rast është furnizim i tatueshëm, dhe në rast se nga
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operatorët e tjerë që kanë paraqitur ofenat e tyre në këtë Tender të hapur pa TVSH janë në
kundërshtim me kërkesat e ligiit për TVSH-në dhe duhet të shqyrtoheshin nga autoriteti kontraktues
i cili duhet të kërkojë ofertuesve sqarime, dhe të sigurohet që këto gabime të mos jenë bërë me qellime
mashtrimi. Sipas kërkesave të Ligjit nr 92/2014 për TVSH-në kriteret për të qenë subjekte të tvsh-së
janë: Natyra e veprimtarisë që zhvillon subjekti,(neni 4) Qarkullimi (xhiro) që realizon subjekti,(neni
117, 119 e 122) Vendi në të cilën e realizon veprimtarinë (neni 2 e 3). Së pesti: Gjithashtu në
përputhje me nenin 28 Metoda e përllogaritjes së vlerës në kontratat publike të ligjit 9643/2006 “Për
prokurimin publik “ me ndryshime i cili thotë: Përcaktimi i vlerës së një kontrate publike bazohet në
shumën e plotë të pagueshme pa TVSH, të përllogaritur nga autoriteti kontraktor në çastin e botimit
të njoftimit të kontratës të parashikuar në nenin 38 të këtij ligji ose në çastin e fillimit të procedurës
së prokurimit, në rastet kur nuk kërkohet një botim i tillë. Përllogaritja merrparasysh shumën e plotë
të vlerësuar për t’u paguar, duke përfshirë çdo formë obsioni apo rinovimi të kontratës. Së gjashti:
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave nuk është shprehur për të gjitha sa kemi pretendura në ankim.
Konkretisht, në ankesë kemi argumentuara se preventivi është hartuar në përputhje me Udhëzimin e
Këshillit të Ministrave nr.2 datë 8.05.2003, “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të
ndërtimit”, i cili ka përcaktuar në mënyrë të detajuar mënyrën e hartimit të analizës teknike në
ndërtim. Mjaftonte ta verifikonte këtë referencë nënligjore dhe do të kontatonte se preventivi është
hartuar sipas të gjitha rregullave dhe se oferta e BOE në formularin e cmimit përputhet me atë të
preventivit. Së shtati: Autoriteti Kontraktor nuk ka bërë asnjë verifikim dhe nuk ka arsyetuar vednimin
e saj në lidhje me përllogritjet konkrete të bëra dhe të shpjeguara në ankim. A duhet te jepej sqarim
se ku qendron mosperputhja e formularit te ofertes me preventivin? Ne fakt kjo mos perputhje nuk
qendron pasi vlera e formularit te ofertes eshte plotesuar ne te gjitha rubrikat sic i permban ky
formular dhe shuma totale pa tvsh eshte prej 73.509.153 leke, mbi bazen e shumes te punimeve te
pasqyruara ne preventivin(shih faqen nr.7 te Preventiv, Objekti Ndertim objekti te ri(Godina 3-kat)
per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar,
rreshti: Shuma(1 deri deri 12) prej 59.527.903 leke, mbi kete shume eshte llogaritur dhe fondi rezerve
prej 5%, ose ne vlere prej 2.976.395,l3 leke, dhe shumes te pajisjeve qe eshte pasqyruar po ne
preventive shih faqen nr.9 te Preventivit ne rreshtin Shuma II (PAISJE) prej 16.777.500 leke, duke
mos llogaritur asnje vlere tjeter mbi kete shume, cfare kupton se ne kete vlere eshte perfshire dhe
tvsh-ja. Perfshiija e tvsh-se ne vleren e pajisjeve vertetohet me cmimet sipas pasqyres per analizat e
cmimeve per zerat e punimeve e te pajisjeve. Duke krahasuar cmimet e pasqyruara ne Preventiv per
Grupin e PAISJEVE (ne kete vlere eshte vetem vlera e paisjeve pa vleren e montimit pasi ajo eshte si
analize me vete) me cmimet e pasqyres te analizave te cmimeve, jane te njejta. Tek pasqyra e
analizave te cmimit ne rreshtin e 45 eshte bere shenimi :”PAISJE ME TVSH”. Kjo menyre pasqyrimi
te vlerave ne preventive na tregon se per te llogaritur vleren e Punimeve dhe Pajisjeve pa tvsh duhet
te llogarisim se sa eshte vlera e tvsh-se ne vleren totale te Paisjeve prej 16.777.500 leke,. Duke ju
referuar kerkesave te Ligjit nr. 92/2014 dhe te Udhezimit Nr.6, date 30.01.2015”Per TVSH-ne ne
RSH”, i ndryshuar, vlera totale e cmimit do te pjesetohet me koeficentin 1.2, dhe na rezulton vlera e
tvsh-se e perfshire ne vleren totale te cmimit, e konkretisht vlera e TVSH-se e perfshire ne vleren e
Paisjeve sipas preventivit(shuma II prej 16.777.500 leke) eshte prej 2.796.250 leke. Duke zbritur nga
vlera totale sipas e cmimieve te paisjeve vleren e tvsh-se na rezulton vlera totale e paisjeve pa tvsh
prej 13.981.250 leke. Ne Formularin e Ofertes, ne rubriken “Pershkrimi i puneve’, “Ndertim objekti
te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik
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Shqiptar”, ne kolonen e “Cmimi total” eshte shenuar Vlera prej 73.509.153 leke. Ky Cmimi total
prej 73.509.153 leke perben vleren e tatueshme per punimet dhe paisjet pa TVSH-ne per objektin e
tenderimit. Konkretisht sipas sqarimeve te mesiperme te bazuara vetem ne dokumentat e tenderit
Cmimi total prej 73.509.153 leke perbehet nga vlera e punimeve pa tvsh prej 59.527.903 leke, dhe
nga vlera e paisjeve pa tvsh prej 13.981.2501eke, duke mbledhur te dy shumat na rezulton Vlera
totale, ose cmimi total pa perfshire tvsh-ne prej 73.509.153 leke (59.527.903 leke + 13.981.250 leke=
73.509.153 leke), po sipas pershkrimeve te Formularit jane llogaritur vlerat per 5% e fondit reserve
i cili eshte llogaritur vetem per zerat e punimeve pra mbi Shumen totale prej 59.527. 903 leke, dhe
ne vlere ky fond rezerve rezulton prej 2.976.395 leke, duke mbledhur vleren e punimeve e paisjeve pa
tvsh preje 73.509.153 leke bashke me fondin rezerve prej 2.976.395 leke na rezulton shuma totale e
ofertes pa tvsh prej 76.485.548 leke. Mbi vleren totale te ofertes pa tvsh prej 76.485.548 leke
llogaritet vlera e tvsh-se prej 15.297.109 leke e cila do te jete pjese e kontrates. Sqarojme se vlera e
tvsh-se e perfshire ne formularin e Ofertes prej 15.297.109 leke perbehet nga vlera e tvsh-se te
punimeve te pasqyruara ne Preventiv ne faqen nr. 7 ne rreshtin TVSH prej 12.500.859,83 leke si dhe
nga TVSH-ja e paisjeve sipas sqarimeve te bera per Shumen I1 tek faqe nr. 9 e preventivit ne rreshtin
“SHUMA II(PAISJE) e pjestuar me koeficentin 1.2 pasi ne kete vlere ishte e perfshire dhe tvsh-ja,
dhe kjo e sqaruar ne shenimin tek pasqyra e analizave e cmimeve prej 2.796.250 leke, pra totali i
tvsh-se prej 15.297.109 lek= 12.500.859,83 leke + 2.796.250 leke. Sipas sqarimeve te mesiperme
rezulton se te gjitha te dhenat e pasqyruara ne dokumentat e tenderimit jane te perputhura e te
rakorduara. Ne rast se do te ekzistonte nje mosperputhje e Formularit te ofertes me preventivin,
shkaktari eshte vete Autoriteti kontraktor qe ofron dokumenta tenderimi jo korrekt. Operatoret
ekonomike Klajger Konstruksion shpk & Varaku-E shpk kane plotesuar shume korrekt e sakte te te
gjitha rubrikave e dokumentave te tenderit. Me te drejte shtrojme pytjen: Cfare kupton autoriteti
kontraktor ne Preventivin e objektit ne fjale me SHUMA II(PAISJE), si dhe me SHUMA TOTALE
(I+II), pra a eshte e njeta shume e Preventivit me Shumen totale te Formularit te Ofertes prej
91.782.657? Së teti: Autoriteti Kontraktor si nga KVO ashtu dhe nga KSHA nuk zbatuan nenin 53 të
ligjit 9643/2006 i cili thote: 1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve
sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre
ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet,
ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo
ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme. 2. Autoriteti konlraktor,
pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm gabimet aritmetike, që
zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë për qëllime mashtrimi.
Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka paraqitur ofertën. 3.
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. 4. Autoriteti kontraklor
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. Sa më
sipër, ne si Bashkim Operatorëve Ekonomikë ofertues me ofertën më të ulët dhe pa asnjë mangësi në
plotësimin e kushteve të tenderit nuk na u kërkua asnjë sqarim për oferten e saj, për shqyrtimin,
vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të ofertave. Ne rast se komisioni i vleresimit te ofertave, ka
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pretenduar per nje mosperputhje te tille, Pse nuk ka kerkuar sqarime nga ofertuesi, kur ligji e
parashikon nje gje te tille? Oferta e BOE shoqërisë “Klajger”shpk & Varaku -E shpk është në bazë
të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të
prokurimit me çmimin më të ulët dhe . ër rr'edho'ë duhe' të ishte kualifikuar dhe vlerësuar si oferta
fituese.[...]”
II.7.Në datën 29.05.2018, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor
ka njoftuar operatorin ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k për skualifikimin e ofertës së tij,
për proçedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, për arsyet si më poshtë vijon:
“•Mungon inxhinieri mekanik. • Operatori ekonomik ka deklaruar tvsh per paisjet ne kundershtim
me formatin e preventivit te kerkuara ne DST dhe Udhezimin nr 1 date 16.06.2011.”
II.7.1.Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin
e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.7.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
1036/1 Prot. datë 06.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Company Riviera 2008” sh.p.k, duke mos e pranuar asnjë prej pikave të ankesës së tij, për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.7.3.Në datën 14.06.2018 pala ankimuese “Company Riviera 2008” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]Pët të përmbushur këtë kriter, operatori ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k, në faqen
zyrtare të prokurimeve publike ëëë.app.go.val, për këtë proçedurë të hapur prokurimi, në datën e
hapjes së ofertave, ka ngarkuar dokumentacionin me emërtimin “Company Riviera 2008 Licensa +
Drejtuesit Teknik, e paraqitur si me poshtë:... Në këtë dokument janë bashkëlidhur: Kontratën e punës
e lidhur midis Operatorit Ekonomik “ Company Riviera 2008” dhe Inxhinieres Mekanike F. M. në
datë 20.02.2017 me Nr. 1489 Rep., Nr. 1144 Kol, Diplomën Nr.3161 si Inxhinierë Mekanike, Profili
Prodhim-Menaxhim, Curriculum Vitae te inxhinieres mekanike , Çertifikatën Për Ushtrimin e
Profesionit “Ekspert Privat Zjarrefikes”, Dhe Librezën e Punes. Për sa u tha më sipër, pretendimi i
Autoritetit Kontraktor se nuk eshte paraqitur dokumentacioni per Inxhinierin Mekanik nuk qendron.
B. Për arsyen e dytë të skualifikimit operatori ekonomik ka cituar: Ne formularin e ofertes dhe ne
preventiv eshte deklaruar tvsh per pajisjet ne kundershtim me udhezimin nr.1 date 16.06.2011 dhe
jashte formatit te preventivit te kerkuar ne DST. Ne lidhje me kete pike sqarojme se : 1. Baza ligjore
e përdorur nga ana juaj për këtë arsyetim nuk qëndron. Udhëzimi nr.1, datë 16.06.2011 , është
“Udhëzim për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” , në të cilin nuk shprehet asgjë
në lidhje me preventivimin e punimeve të ndërtimit dhe pajisjeve. 2. Operatori ekonomik “Company
Riviera 2008” sh.p.k, ka paraqitur oferten ekonomike ne perputhje me te gjitha kushtet ligjore dhe
sipas DST. Referuar DST-se, formulari i ofertes paraqitet sipas Shtojces Nr.1, sikurse paraqitet më
poshtë : Sipas kesaj shtojce, operatori ekonomik duhet detyrimisht te jape oferten e tij, duke cilesuar:
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SHUMEN FINALE TE OFERTES PA TVSH dhe SHUMEN FINALE TE OFERTES ME TVSH Keshtu
qe per plotesimin e formularit te ofertes operatori ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k, i është
përmbajtur plotësisht formularit në Dokumentat Standarte te Tenderit. 3. Në bazë të Dokumentave
Standarte të Tenderit, Shtojca 12, 2. KRITERE TE VECANTA TE KUALIFIKIMIT, pika 9: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë analizat e çmimeve sipas zërave të preventivit. Bazuar në këtë kërkesë,
Operatori Ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k, ka hartuar analizat teknike të çmimeve për
çdo zë pune, duke ju përmbajtur: VKM nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike
të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ” VKM nr.514, datë 15.08.2007
“Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve
të ndërtimit” , në rastin e zërave të punës që nuk kanë një analizë në manual. Mbështetur në
Udhëzimin Nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit
”, shpjegohet qartë struktura e kostos së një zëri pune, dhe se cfarë përmban çmimi njësi për një zë
pune . Në analizë çmimet janë orientuese pa TVSH, mbasi kjo parashikohet në fund të preventivit të
zërave të punës. 4. Për më tepër, bazuar në ligjet e mëposhtme: Neni 53 ligji nr.9643, date 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcaktohet se: Autoriteti Kontraktor, pavarësisht nga
përcaktimi i pikës 1 të këtij neni , duhet të korrigjojë vetëm gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë
shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor
njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka paraqitur ofertën ”. Neni 66, “Shqyrtimi dhe
Vlerësimi i ofertave”, pika 4 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se: [.] Ofertat e kualifikuara
verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike
korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe
çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe
çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute
të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.
Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Nëse pas
kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar,
atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë. [...] ”
Nisur nga baza ligiore e sipërcituar, kuptohet që rastet në të cilat konstatohen gabimet aritmetike
shtrihen në dy drejtime: së pari në rast se ka gabime të veprimeve matematikore të shumëzimit të
çmimit njësi me sasinë, dhe në rast se ka mospërputhje mes vlerës më shifra dhe asaj me fjalë. Në
rastin e shqyrtuar, nuk ka ndodhur asnjë nga këto gabime, e megjithatë Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave, ka kategorizuar si gabim faktin: Operatori ekonomik ka deklaruar tvsh për pajisjet në
kundërshtim me formatin e DST dhe Udhëzimin Nr.1, datë 16.06.2011, duke vepruar në kundërshtim
me nenin 66 të Vendimit m.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
të ndryshuar dhe për më tepër KVO ka kryer veprimet proçeduriale të konstatimit të gabimit të ofertës
ekonomike pa kërkuar sqarime nga ana jonë si operator ekonomik, duke na skualifikuar dhe duke
nxjerrë një akt që është në kundërshtim me formën e kërkuar nga ligji. Si operatori ekonomik ashtu
edhe autoriteti kontraktor jemi në kushtet e tatimpaguesve dhe për transaksionet midis njëri tjetrit
duhet të zbatojme ligjet në fuqi për procedurat tatimore dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Për këtë
arsye i referohemi ligjit nr.92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”,i
ndryshuar dhe Udhëzimit nr.6, datë 30.01.2015 të Ministrit të Financave “Për tatimin mbi vlerën e
shtuar në RSH” . Neni 20 “Punimet e ndërtimit, kryerja e proçesit të ndërtimit si dhe përmbajtjes",
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pika 3. “Modalitetet dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së në ndërtim të Udhëzimit nr.6, datë 30.01.2015
të Ministrit të Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” , paragrafit 1,4 parashikohet se:
I. Kur një person i tatueshëm, shoqëri ndërtimi kryen punime ndërtimi të çdo lloji për punë private
ose publike, punime në të cilat përveç vlerës së punës përfshihet edhe vlera e materialeve të
përdorura, punime rikonstruksioni, restaurimi të një objekti ose ndërton një objekt (ndërtesë) të re,
ose kryen punime që kanë të bëjnë me punë publike (rrugë, rregullim terrenesh etj) është i detyruar
që çdo muaj të situacionojë punimet nëpërmjet një situacioni analitik ku të tregojë të gjitha zërat e
punimeve të kryera, materialet e përdorura në sasi vlerë dhe çdo element tjetër punimesh të përfshirë
në situacionin e punimeve, përfshirë edhe tatimet apo taksat apo detyrime të tjera që llogariten dhe
përfshihen në vlerën e tatueshme të punimeve të kryera, përveç TVSH-së. Bazuar në nenin 99, pika 5
të ligjit fatura në ndërtim lëshohet çdo muaj. Çdo situacioni mujor të punimeve të kryera i
bashkëngjitet detyrimisht fatura tatimore me numër serial. TVSH-ja llogaritet dhe paguhet çdo muaj
mbi vlerën e situacionit mujor të punimeve, e cila është dhe vlera e tatueshme mbi të cilën do të
llogaritet TVSH-ja në masën 20%. Gjithashtu çdo person i tatueshëm që kryen punime të pjesshme
në ndërtimin e një objekti si p.sh punimet elektrike të objektit është i detyruar të tregojë në faturë
zërat e punimeve të kryera, materialet e përdorura dhe vlerat përkatëse për çdo zë më vete. Vlera e
çdo situacioni mujor me faturën tatimore me TVSH regjistrohet në librin e shitjeve dhe deklarohet në
deklaratën e TVSH-së të periudhës që i përket. Në rastin kur ndërtohet një objekt prej një personi të
tatueshëm që ndërton sipas porosisë së një personi tjetër të tatueshëm, një objekt për qëllime të
kryerjes së veprimtarisë ekonomike, mund të ndeshemi me dy situate: a) Objekti që do të ndërtohet
do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të përjashtuar të personit të tatueshëm; b) Objekti që do të
ndërtohet do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të tatueshme të përsonit të tatueshëm. .. [...]
E gjithë baza ligjore më sipër tregon se : Oferta e paraqitur nga ana operatori ekonomik “Company
Riviera 2008” sh.p.k, nuk ka asgjë të kundraligjshme dhe nuk mund të cilësohet si ofertë e përjashtuar
për këtë arsye.
SQARIM PËR MËNYRËN E LLOGARITJES SË OFERTËS NGA ANA JONË:
Formulari i ofertës sonë përmban:
SHUMA ( 1 deri 12): 63,000,217 (shuma e punimeve ndertimore, pa perfshire fondin rezerve, pa tvsh,
me cmim njësi sipas analizave teknike të hartuara)
FONDI REZERVE 5%: 3,150,011 (aplikuar mbi vleren e punimeve ndertimore, dmth 5 % x
63,000,217)
SHUMA: 66,150,228 (shuma pa tvsh e punimeve ndërtimore, dmth: 63,000,217 + 3,150,011 )
TVSH: 13,230,046 (tvsh-ja e punimeve ndërtimore, dmth: 20% x 66,150,228)
SHUMA TOTALE : 79,380,274 ( Shuma totale e punimeve ndërtimore, dmth : 66,150,228 +
13,230,046)
SHUMA II PAJISJE PA TVSH: 14,369,833 ( vlera pa tvsh e pajisjeve, pa përfshirë fondin rezervë,
pa përfshirë tvsh-në, pasi çmimi për njësi të zërave të punës i paraqitur me analiza teknike çmimi,
nuk përfshin tvsh në vetvete)
TVSH: 2,873,967 ( tvsh-ja e pajisjeve, dmth : 20% x 14,369,833)
SHUMA II PAJISJE ME TVSH: 17,243,800
DHE SI PERFUNDIM: SHUMA TOTALE PA TVSH E OFERTUAR: 80,520,061
TVSH TOTALE E OFERTES: 16,104,012
SHUMA TOTALE ME TVSH E OFERTUAR: 96,624,073
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THEKSOJME : Cmimi njësi për zërat e punës tek pajisjet janë pa tvsh dhe kjo vërtetohet nga analizat
teknike të cmimeve të dorëzuara në momentin e hapjes së procedurës së prokurimit për këtë arsye
tvsh-ja është përllogaritur më vete. Por nuk ka asnjë ligj në Republikën e Shqipërsië, që të lejon të
blesh dhe të shesësh qoftë edhe mallra, pa i deklaruar ato, duke shmangur pagesën e tatimit mbi
vlerën e shtuar. Punimet e pajisjeve janë përjashtuar nga fondi rezervë 5%, por nuk mund të
përjashtohen nga TVSH-ja, për më tepër një pjesë e punimeve tek pajisjet janë Furnizim Vendosje që
sipas Udhëzimin Nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të
ndërtimit ”, vendosja e tyre duhej të përfshihej tek punimet ndërtimore për tu përfshirë në fondin
rezerve.[...]”
II.8.Në datën 25.06.2018, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1143-1144/2prot., datë
22.06.2018, 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 ankesave, dhe kërkesave të operatorëve ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “4 A-M” sh.p.k mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen:“[...] Nuk ka paraqitur analizat
e cmimeve sipas zerave te preventivit te kerkuara ne DST e publikuara [...]”. Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1.Në shtojcën nr. 12, pika 9 “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“9.Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizat e çmimeve sipas zërave të preventivit” .
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi nga operatori
ekonomik “4 A-M” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti Analizë Teknike e Cmimeve, nga ku
konstatohet se nuk është paraqitur analiza e çmimeve sipas zërave të preventivit të kërkuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, e pranuar kjo nga operatori ekonomik ankimues i cili
citon se për një problem të sistemit nuk ka arritur të ngarkojë të gjithë dokumentacionin e duhur.
Pavarësisht se operatori ekonomik ankimues pretendon se oferta nuk ka rezultuar anomalisht e ulet
dhe per kete arsye mungesa e plote e analizave te cmimeve ne momentin e dorezimit te dosjes se
tenderit nuk mundet kurrsesi te perbeje shkak per skualifikimin e operatorit me cmimin me te ulet
dhe qe ploteson cdo kriter financiar dhe teknik, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor duhet të përmbushen nga të gjithë operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues e ka
pranuar faktin e mungesës së dokumentacionit në lidhje me analizën e çmimit dhe mos dorëzimin e
tyre në sistemin e prokurimeve elektronike, duke deklaruar se mungesa ka ardhur për shkak të një
problemi me ngarkimin e dokumentacionit në sistemin e prokurimeve elektronike për këtë procedurë
prokurimi. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi janë të detyruar të
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plotësojnë të gjithë dokumentacionin sipas kërkesave dhe kritereve të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.1.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcakohet përkatësisht 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... .”.
Rezulton se ashtu siç edhe operatori ekonomik ankimues pranon, ai vetë nuk ka paraqitur
dokumentacionin në përputhje me kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, pasi ka mungesë dokumentacioni duke mos paraqitur analizat e çmimit sipas preventivit.
Nga ana tjetër, ashtu siç edhe autoriteti kontraktor i sqaron ankimuesit, ai ka patur në dispozicion
afatin prej 30 ditë nisur nga dita e publikimit të kësaj procedure për të ngarkuar dhe hedhur në sistemin
e prokurimeve elektronike të gjithë dokumentacionin e tij në përputhje me kërkesat dhe kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.1.4. Kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Komisioni i
Prokurimit Publik, sqaron se, në rast se, operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të veçanta të
kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në
nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet
se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor
pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë
dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit
përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në
përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Sa më sipër, gjykojmë se, operatori ekonomik ankimues nuk ka paraqitur dokumentacion sipas
kërkesave të autoritetit kontraktor dhe nuk është në përputhje me këto kërkesa.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.2.Lidhur me pretendimin e BOE ankimues “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.,
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen “Formulari
deklarimit te ofertes nuk perputhet me preventivin perkates te punimeve”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.1.Në shtojcën nr. 1, “Formulari i ofertës ekonomike” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë vijon:

Nr.
Analizë

Nr

Përshkrimi i Punëve

Njësi

Sasia

Çmimi/
Njësi

Cmimi
total

1.
2.
3.

Shuma
Fondi Rezervë
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL
III.2.2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të BOE ankimues rezulton se është paraqitur Shtojca 1
“Formulari i Ofertës”, si më poshtë:

Nr

Nr.
Analizë

Përshkrimi i Punëve
Ndërtim objekti të ri për
Laboratorin e Gjeologjisë dhe
ambiente të tjera ndihmëse për
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Shuma
Fondi Rezervë

Njësi Sasia

Çmimi/
Njësi

Cmimi total
73,509,153

73,509,153
2,976,395
17

Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL

76,485,548
15,297,109
91,782,657

Ndërsa në preventivin e paraqitur nga BOE ankimues, bashkëlidhur ofertës ekonomike, konstatohet
si më poshtë vijon:
I.

Punime ndërtimi dhe instalime:

Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
SHUMA TOTALE
II.

59,527,903
2,976,395.13
62,504,298
12,500,859.55
75,005,157

Paisje:

SHUMA II (PAISJE)

16,777,500

SHUMA TOTALE (I+II)

91,782,657

III.2.3.Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.”
III.2.4.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.2.5. Në nenin 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcaktohet se: “Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të
korrigjojë vetëm gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos
jenë bërë për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime
ofertuesin që ka paraqitur ofertën”.
III.2.6. Në rastin konkret, nga verifikimi i preventivit të paraqitur nga ankimuesi, konstatohet se
paraqitja dhe plotësimi i zërave të tij është bërë konform përcaktimit të preventivit të publikuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, duke e shoqëruar këtë edhe me analizën e çmimeve
përkatëse siç janë kërkuar në këto dokumenta. Në dokumentat standartet të tenderit, është e përcaktuar
në seksionin II Udhëzime për operatorët ekonomikë pika 1.6. “Oferta duhet të përfshijë dokumentat
e mëposhtëm: a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1. […]”.
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Nga ana tjetër, konstatojmë se është vetë autoriteti kontraktor që nuk ka bërë një përcaktim të qartë
të shtojcës 1, duke shkaktuar edhe këtë paqartësi tek operatorët ekonomikë gjatë plotësimit të kësaj
shtojce çka ka sjellë si pasojë edhe këtë mospërputhje. Sqarojmë se preventivi i paraqitur nga ana e
operatorit ekonomik ankimues është në përputhje me të gjithë zërat e kërkuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit, preventiv ky i cili do të jetë i zbatueshëm më pas nga ana e autoritetit
kontraktor.
III.2.7. Në nenin 53, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcaktohet shprehimisht se: “Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon
ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të
drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk
duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë
ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme”.
Në këto kushte të mospërputhjes së konstatuar nga ana e autoritetit kontraktor, ky i fundit, duhej të
kërkonte sqarim nga ana e operatorit ekonomik me qëllim shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa
më të drejtë të ofertave të paraqitura, duke pasur parasysh edhe mos lejimin e ndryshimit të
përmbajtjes së ofertës përfshirë ndryshimin në çmim, në përputhje me përcaktimin e sipërcituar në
legjislacionin në fuqi.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.,
qëndron.
III.3.Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Company Riviera 2008” sh.p.k
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen:“[...]•
Operatori ekonomik ka deklaruar tvsh per paisjet ne kundershtim me formatin e preventivit te
kerkuara ne DST dhe Udhezimin nr 1 date 16.06.2011. [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.3.1.Në shtojcën “Preventiv” të ngarkuar elektronikisht nga autoriteti kontraktor në SPE, për
procedurën e prokurimit objekt ankimi, ky i fundit ka përcaktuar:
I.
“Punime ndërtimi dhe instalime:
Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
SHUMA TOTALE
II.

Paisje:

SHUMA II (PAISJE)
SHUMA TOTALE (I+II)
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III.3.2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se në preventivin
e paraqitur, bashkëlidhur ofertës ekonomike, konstatohet si më poshtë vijon:
I.

Punime ndërtimi dhe instalime:

Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
SHUMA TOTALE
II.

63,000,217
3,150,011
66,150,228
13,230,046
79,380,274

Paisje:

SHUMA II (PAISJE) pa T.V.SH
T.V.SH
SHUMA II (PAISJE) me T.V.SH

16,777,500
2,873,967
17,243,800

SHUMA TOTALE (I+II) pa T.V.SH
T.V.SH
SHUMA TOTALE (I+II) me T.V.SH

80,520,061
16,104,012
96,624,073

III.3.4. Në rastin konkret, për një shqyrtim të drejtë të pretendimit të operatorit ekonomik ankimues
nga njëra anë si edhe parashtrimeve të autoritetit kontraktor nga ana tjetër, KPP gjykon të marrë në
shqyrtim themelin e pretendimeve të sipërcituar, mbi gabime të mundshme në përllogaritjen e ofertës
ekonomike si vlerë totale e kërkuar pa shtuar Tatimin mbi Vlerën e Shtuar për kryerjen e punimeve
në total. Referuar tabelës përmbledhëse të formularit të ofertës, KPP konstaton se punimet e kërkuara
janë kategorizuar nga ana e autoritetit kontraktor në Punime Ndërtimi dhe instalime, si edhe funrizim
i paisjeve me TVSH. Në pikën 3 “Modalitetet dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së në ndërtim të
Udhëzimit nr.6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, pargarafët 1 dhe 4
parashikohet se:
“Kur një person i tatueshëm, shoqëri ndërtimi kryen punime ndërtimi të çdo lloji për punë private
ose publike, punime në të cilat përveç vlerës së punës përfshihet edhe vlera e materialeve të
përdorura, punime rikonstruksioni, restaurimi të një objekti ose ndërton një objekt (ndërtesë) të re,
ose kryen punime që kanë të bëjnë me punë publike (rrugë, rregullim terrenesh, etj), është i detyruar
që çdo muaj të situacionojë punimet e kryera nëpërmjet një situacioni analitik ku të tregojë të gjitha
zërat e punimeve të kryera, materialet e përdorura në sasi e vlerë dhe çdo element tjetër punimesh të
përfshirë në situacionin e punimeve, përfshirë edhe tatimet apo taksat apo detyrime të tjera që
llogariten dhe përfshihen në vlerën e tatueshme të punimeve të kryera, përveç TVSH-së. Bazuar në
nenin 99, pika 5 të ligjit fatura në ndërtim lëshohet çdo muaj. Çdo situacioni mujor të punimeve të
kryera i bashkëngjitet detyrimisht fatura tatimore me numër serial.TVSH-ja llogaritet dhe paguhet
çdo muaj mbi vlerën e situacionit mujor të punimeve, e cila është edhe vlera e tatueshme mbi të cilën
do të llogaritet TVSH- ja në masën 20%. Gjithashtu çdo person i tatueshëm që kryen punime të
pjesshme në ndërtimin e një objekti si p.sh. punimet elektrike të objektit është i detyruar të tregojë në
faturë zërat e punimeve të kryera, materialet e përdorura dhe vlerat përkatëse për çdo zë më vete.
Vlera e çdo situacioni mujor të shoqëruar me faturën tatimore me TVSH regjistrohet në librin e
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shitjeve dhe deklarohet në deklaratën e TVSH-së të periudhës që i përket 4. Në rastin kur ndërtohet
një objekt prej një personi të tatueshëm që ndërton sipas porosisë së një personi tjetër të tatueshëm,
një objekt për qëllime të kryerjes së veprimtarisë ekonomike së tij ekonomike, mund të ndeshemi me
dy situata: a) Objekti që do të ndërtohet do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të përjashtuar të
personit të tatueshëm; b) Objekti që do të ndërtohet do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të
tatueshme të personit të tatueshëm.
Përsa i përket pikës 4, rasti a), ku objekti që ndërtohet do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të
përjashtuar të personit të tatueshëm. Për shembull ndërtohet një bankë, ose një shkollë, ose një spital,
atëherë:Personi i tatueshëm ndërtues situacionon dhe i lëshon faturën tatimore personit të tatueshëm
investitor të objektit, për punimet e kryera për çdo muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH-në, pasi
ka zbritur TVSH-në që ka rënduar blerjet e kryera prej tij për këtë qëllim. Nga ana e tij, personit të
tatueshëm invesitor të objektit, i cili do ta përdorë objektin e ndërtuar për veprimtarinë e tij të
përjashtuar nga TVSH-ja, bazuar në rregullat e zbritshmërisë së TVSH-së të parashikuara në
kapitullin X të ligjit, nuk i lind e drejta të zbresë TVSH-në e paguar personit të tatueshëm ndërtues
për punimet e ndërtimit pasi ky investim, këto punime të kryera bazuar edhe në parimin e neutralitetit
të TVSH-së do të përdoren dhe do t’i shërbejnë një veprimtarie, nga e cila nuk lindin pagesa të TVSHsë, përsa kemi të bëjmë me veprimtari të përjashtuar nga TVSHja sipas ligjit.
Përsa i përket pikës 4, rasti b), ku objekti që ndërtohet do t’i shërbejë veprimtarisë ekonomike të
tatueshme të personit të tatueshëm, për shembull ndërtohet një magazinë që personi i tatueshëm 12 e
përdor për magazinimin e mallrave për t’u shitur, atëherë: Personi i tatueshëm ndërtues situacionon
dhe i lëshon faturën tatimore personit të tatueshëm investitor të objektit, për punimet e kryera për
çdo muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH, pasi ka zbritur TVSH-në që ka rënduar blerjet e kryera
prej tij për këtë qëllim. Nga ana e tij, personit të tatueshëm investitor të objektit, i cili do ta përdorë
objektin e ndërtuar për veprimtarinë e tij të tatueshme, bazuar në rregullat e zbritshmërisë së TVSHsë të parashikuara në kapitullin X të ligjit, i lind e drejta e zbritjes së TVSH-në së paguar personit të
tatueshëm ndërtues për punimet e ndërtimit pasi ky investim do të përdoret për një veprimtari të
tatueshme me TVSH, për pasojë bazuar në parimin e neutralitetit të TVSH-së do t’i shërbejë një
veprimtarie nga e cila lindin pagesa të TVSH-së.”
III.3.5. Në rastin konkret, KPP gjykon se në cilësinë e personit të tatueshëm ndërtues, operatori
ekonomik ankimues ka përllogaritur koston ekonomike të ofertës së tij duke përfshirë të gjithë
detyrimet që rrjedhin nga kuadri ligjor në fuqi dhe veçanërisht detyrimet dhe rregullimet e
kreditimit/zbritjes së tatimit mbi vlerën e shtuar. Në rastin konkret, nga ana e tatimpaguesit investitor
është propozuar ndërtimi i një objekti që do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të përjashtuar të
personit të tatueshëm, Referuar paragrafit 4 gërma “a” të pikës 3 “Modalitetet dhe mënyra e e zbatimit
të TVSH-së në ndërtim të Udhëzimit nr.6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”.
Në rastin konkret, KPP gjykon se në përllogaritjen e vlerës ekonomike operatori ekonomik ankimues
ka parashikuar vlerën totale të punimeve dhe paisjeve pa TVSH dhe vlerën totale të punimeve me
TVSH. Në respekt të udhëzimit të sipërcituar, si edhe dokumentave të tenderit (preventivit), autoriteti
kontraktor, në cilësinë e tatimpageusit investitor ka parashikuar në preventiv se për zërin PAISJE nuk
tatohet dy herë në total me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Për sa kohë që paisjet e mësipërme të
parashikuara në preventivin e autoritetit kontraktor ofertohen me vlerën e tyre të plotë përfshirë vlerën
mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, atëherë në ofertën ekonomike përfundimtare (totale), vlera totale e
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tyre e paisjeve (bashkë me TVSH) duhet të shtohen në përfundim totalit të propozuar të ofertës
ekonomike pa TVSH. Sa më sipër, KPP gjykon se në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës
ekonomike pa TVSH në rastin e sipërcituar, ku krahas ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe paisje, vlera
totale e ofertës ekonomike pa TVSH do të jetë vlera e punimeve të kërkuar pa TVSH, shtuar vlerën e
paisjeve (të cilat ofertohen sëbashku me TVSH) ndërsa vlera totale e ofertës ekonomike me TVSH,
përfshin njëherazi edhe 20 % e vlerës pa TVSH të punimeve, kjo duke u bazuar edhe në Udhëzimin
nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të
Ministrave “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. Në këto kushte,
KPP gjykon se, vlera e ofertes ekonomike pa TVSH e paraqitur nga ankimuesi, e cila është
përllogaritur duke bërë zbritjen njëherazi edhe të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar të paisjeve, të cilat,
referuar UMF ofertohen në vlerë totale vetëm me TVSH, është në kundërshtim me aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi të sipërcituara. Nga ana tjetër, Komisioni gjykon se përllogaritja duke i zbritur
TVSH-në paisjeve dhe më pas llogaritjen e TVSH-së përsëri në ofertën totale me TVSH, shkakton
një ofertë ekonomike pa TVSH jo reale, cka do të favorizonte në mënyrë të padrejtë operatorin
ekonomik ankimues në klasifikimin përfundimtar të ofertave, të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi.
Ndërsa lidhur me pretendimin e ankimuesit, mbi kërkesën e munguar për sqarime nga ana e autoritetit
kontraktor, nga shqyrtimi i formularit të ofertës dhe preventivit, parashtrimeve me shkrim të
ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se nuk ndodhemi në kushtet e gabimeve aritmetike sipas dy parashikimeve si më sipër
sqaruar, (konstatime të gabimeve në kryerjen e veprimit matematikor të shumëzimit të çmimit për
njësi dhe sasië dhe / ose gabime midis shumës në shifra dhe asaj në fjalë) (shih III.2.7). KPP gjykon
se, në rast se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i autoritetit kontraktor do kërkonte sqarime lidhur
me ndryshimet e konstatuara në preventiv, (sikurse pretendon ankimuesi) do të kishte vepruar në
shkelje të nenit 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ”Company Riviera 2008” sh.p.k nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues ”Company Riviera 2008” sh.p.k
për skualifikimin e ofertës së tij. në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron, dhe gjendja e tij faktike juridike
pas arsyetimit të K.P.P. do të mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të
palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do
të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.

Për sa 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, me shumicë votash
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “4 A-M” sh.p.k., për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt “Ndërtim objekti të ri për Laboratorin e Gjeologjisë dhe
ambiente të tjera ndihmëse për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me nr. REF-60768-04-042018, me fond limit 106,657,500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga
autoriteti kontraktor Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.
2. Të pranojë ankesën e BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
4. Të anullojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. &
“Varaku-E” sh.p.k., duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
5. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga BOE “Klajger
Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1103 protokolli Datë 13.06.2018;
Nr. 1129 protokolli Datë 14.06.2018;

Nr. 1117 protokolli Datë 14.06.2018;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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MENDIM KUNDËR
Mendim kundër i anëtarëve të Komisionit të Prokurimit Publik znj. Evis Shurdha (Kryetar) dhe znj.
Enkeleda Bega (Nënkryetar), në lidhje me vendimin e shumicës.
Si anëtarë të KPP shprehim mendimin kundër arsyetimit të vendimit e rrjedhimisht dhe të dispozitivit
të tij, përsa i përket ankesave të paraqitura nga operatorët ekonomikë “4 A-M” sh.p.k.; BOE “Klajger
Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.; “Company Riviera 2008” sh.p.k., konkretisht nuk jemi
dakord me arsyetimet në pikat III.1, III.2., si edhe shprehim mendimin paralel për pikën III.3, për sa
i përket çështjes me
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik ”4 A-M” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit,
“Procedurë e hapur”, me objekt “Ndërtim objekti të ri për
Laboratorin e Gjeologjisë dhe ambiente të tjera ndihmëse për
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me nr. REF-60768-04-04-2018, me
fond limit 106,657,500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018,
nga autoriteti kontraktor Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të BOE
“Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit të sipërcituar.

Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyetojmë:
Fillimisht, vlerësojmë se duhet të ndalemi në arsyetimin, përsa i përket momentit procedurial të
marrjes në shqyrtim të pretendimit të paraqitur nga ana e BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. &
“Varaku-E” dhe sh.p.k. dhe operatorit ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k në lidhje me
shkaqet e skualifikimit të tyre.
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Theksojmë se, bazuar në legjislacionin në fuqi, nisur nga shkaqet e skualifikimit të dy operatorëve
ekonomikë të sipërcituar, kemi bërë shqyrtimin e ankesave referuar objektit dhe shkaqeve të
parashtruara në ankesa.
Duam të nënvizojmë faktin se nga ana jonë, është mbajtur i njëjti qëndrim në arsyetimin dhe
argumentimin e pretendimeve të operatorëve ekonomikë, në kundërshtim me mendimin e shumicës
të mbajtur në këtë vendim, duke mbajtur në vetvete dy qëndrime të ndryshme Brenda të njëjtit vendim
për dy operatorë ekonomikë të ndryshëm të cilët kanë të njëjta arsyet e skualifikimit.
Në këto kushte, në kuadër të parimit të mosdiskriminimit, trajtimit të barabartë, dhe aq më shumë
qëndrueshmërisë në vendimmarrje, duke mos tejkaluar kompetencat e dhëna nga legjislacioni në fuqi,
kemi marrë në shqyrtim ankesat e paraqitura duke argumentuar si më poshtë vijon:
I.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “4 A-M” sh.p.k mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen:“[...] Nuk ka paraqitur analizat
e cmimeve sipas zerave te preventivit te kerkuara ne DST e publikuara [...]”, vërejmë se:
III.1.1. Në shtojcën nr. 12, pika 9 “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon:
“9.Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizat e çmimeve sipas zërave të preventivit”
I.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi nga operatori
ekonomik “4 A-M” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti Analizë Teknike e Cmimeve, nga ku
konstatohet se është kryer analiza teknike e cmimeve për zërat e punimeve nga 1 deri 5 e preventivit,
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumenti Preventiv për procedurën e mësipërme të prokurimit
objekt shqyrtimi. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi, konstaton se në
kolonën në anë të zërave të preventivit, pjesa më e madhe e zërave të preventivit është shoqëruar me
numrin e analizës sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike
të tyre dhe në vijim evidentohet shënimi AN.
I.1.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcakohet përkatësisht 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... .”.
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për
shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e
parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë
ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë
një ofertë të pavlefshme në të vlefshme”.
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I.1.4. Në nenin 56 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcaktohet
se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve
apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të
ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune
shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për: a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit
të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara; b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht
favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave
apo të shërbimeve; c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga
ofertuesi; ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në
vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. 2. Autoriteti kontraktor i
verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur.
Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur
nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj”.
I.1.5. Nisur nga sa më lart, bazuar edhe ne nenin 56 të sipërcituar, gjykojmë se autoriteti kontraktor
mund të kërkojë analizën e çmimit për zërat e preventivit, vetëm në rastet kur konstatohet se një ofertë
ekonomike rezulton të jetë anomalisht e ulët dhe nuk mund të paragjykojë që çdo ofertë do të jetë
anomalisht e ulët, duke cënuar parimin e besimit reciprok midis autoriteteve kontraktore dhe
operatorëve ekonomikë, dhe për më tëpër nuk mund të kërkojë nga të gjithë ofertuesit paraprakisht
analizën e çmimit për të gjithë zërat e preventivit, pa konstatuar më parë nëse një ofertë ekonomike
rezulton të jetë anomalisht e ulët ose jo, proces ky i mirëpërcaktuar nga ligjvënësi që ndodh në fazën
pas hapjes së ofertave. Referuar bazës ligjore të sipërcituar, autoriteti kontraktor nëse vëren se një
ofertë apo disa prej tyre rezulton anomalisht e ulët, atëherë ai është i detyruar të kërkojë nga operatori
ekonomik oferta e të cilit ka dalë anomalisht e ulët, shpjegime apo analizën e çmimit për elementë të
veçantë të ofertës për anën ekonomike të metodës së ndërtimit dhe më pas i verifikon vetëm duke u
këshilluar me ofertuesin mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur prej tij.
Pra, për autoritetin kontraktor duhet të jetë i rëndësishëm krijimi i besimit për përmbushjen me
sukeses të kontratës objekt prokurimi nga operatorët ekonomik, duke vërtetuar se këta të fundit
disponojnë kapacitet financiare dhe teknike si dhe përmbushin detyrimet ligjore dhe nuk është aspak
i nevojshëm intersimi paraprak mbi kostot e ofertave ekonomike të tyre, përsa kohë ato nuk rezultojnë
anomalisht të ulta sipas nenit 56 të LPP-së. Mbështetur në parimin universal të “Tregëtisë së lirë”,
cdo subjekt është i lirë të vendos cmime për mallrat/shërbimet/punët që ofron duke mos patur asnjë
detyrim për të dhënë shpjegime lidhur me to, përsa kohë ato janë brenda kufijve të parapërcaktuara
nga legjislacioni i posacëm. Sa më sipër, gjykojmë se analiza e çmimit është një kusht i cili mund të
kërkohet nga autoriteti kontraktor pas zbatimit të formulës për ofertën anomalisht të ulët dhe vetëm
nëse oferta rezulton anomalisht e ulët, atëherë autoriteti kontraktor mund të kërkojë analizë çmimi
apo dokumenta justifikues për ofertën anomalisht të ulët, dokumenta këto që duhet të merren në
shqyrtim edhe duke u këshilluar me operatorin ekonomik përkatës.
Në këtë rast, gjykojmë se autoriteti kontraktor ka pasur kohën e mjaftueshme të ushtrojë të drejtën e
tij për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave, e drejtë kjo që ja rezervon legjislacioni në fuqi, për të
bërë verifikimet e duhura sipas nenit 56 të sipër cituar në lidhje me zbatimin e formulës për
përllogaritjen e ofertës anomalisht të ulët si edhe në lidhje me përcaktimin e zërave të preventivit, të
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cilat sipas autoritetit kontraktor mund të konsiderohen si të rëndësishme dhe të nevojshmë për t’iu
përgatitur analiza e çmimit shoqëruar me shpjegime dhe dokumentacion justifikues.
I.1.6. Vlerësojmë të theksojmë se, referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi” i ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se objekt i këtij ligji është
përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga
autoritetet kontraktore të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet
procedurale. Mirëpërdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti
kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të
ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të
cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta si dhe nuk evidentohen shkelje të
atij karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojne në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 "Per
Prokurimin Publik” (të ndryshuar), autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontrate me ofertuesin i cili ka
paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
Përsa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “4 A-M” sh.p.k qëndron.
I.2. Lidhur me pretendimin e BOE ankimues “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k.,
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen “Formulari
deklarimit te ofertes nuk perputhet me preventivin perkates te punimeve”, vërejmë se:
I.2.1. Në shtojcën nr. 1, “Formulari i ofertës ekonomike” në dokumentat standarte të tenderit në
procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë vijon:
Nr

Nr. Analizë

Përshkrimi i Punëve

Njësi

Sasia

Çmimi/
Njësi

Cmimi
total

1.
2.
3.

Shuma
Fondi Rezervë
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL
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I.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të BOE ankimues rezulton se është paraqitur Shtojca 1
“Formulari i Ofertës”, si më poshtë:

Nr

Nr.
Analizë

Përshkrimi i Punëve
Ndërtim objekti të ri për
Laboratorin e Gjeologjisë dhe
ambiente të tjera ndihmëse për
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Shuma
Fondi Rezervë
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL

Njësi Sasia

Çmimi/
Njësi

Cmimi total
73,509,153

73,509,153
2,976,395
76,485,548
15,297,109
91,782,657

Ndërsa në preventivin e paraqitur nga BOE ankimues, bashkëlidhur ofertës ekonomike, konstatohet
si më poshtë vijon:
III.

Punime ndërtimi dhe instalime:

Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
SHUMA TOTALE
IV.

59,527,903
2,976,395.13
62,504,298
12,500,859.55
75,005,157

Paisje:

SHUMA II (PAISJE)

16,777,500

SHUMA TOTALE (I+II)

91,782,657

I.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.”
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I.2.4. 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.”
I.2.5. Në nenin 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcaktohet
se: “Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm
gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë për
qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka
paraqitur ofertën”.
I.2.6. Në Nenin 66, pika 4 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se:”[...] Ofertat e kualifikuara
verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike
korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: - Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe
çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe
çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute
të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.
- Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Nëse pas
kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar,
atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë. […]”
I.2.7. Gjykojmë se kuadri ligjor në fuqi, ka parashikuar rastet në të cilat, Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave konstaton gabime aritmetike në hartimin e ofertave nga ana e operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Një rregullim të posaçëm mbi rastet e konstatimit të
gabimeve aritmetike rregullohen nga akti nënligjor në zbatim të ligjit Vendimi nr. 914, datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
Në interpretim të dispozitave të sipërcituara, gjykojmë se rastet e parashikuara në të cilën konstatohen
gabime aritmetike shtrihen në vetëm dy drejtime; së pari në rast se ka gabime të mundshme në rast të
kryerjes së veprimeve matematikore të shumëzimit mes çmimit për njësi dhe në rast se ka ndonjë
mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave. Gjykojmë se në konstatimin e gabimeve aritmetike,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në konstatimin e gabimeve të mundshme aritimetike duhet të
kufizohet vetëm në dy rastet e sipërcituara në respekt të parashikimeve të LPP-së si edhe të aktit
nënligjor në zbatim të ligjit. Kufizimet vetëm në rastet e sipërcituar lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë
me shmangien e ndryshimeve në ofertë e cila është e ndaluar nga ligji për prokurimin publik, neni 51
i tij i cili parashikon se: “1. Pas paraqitjes së ofertës nuk duhet të kryhet asnjë bisedim ndërmjet
autoritetit kontraktor dhe ofertuesit për ofertën, në përputhje me pikën 1 të nenit 53 të këtij ligji. 2.
Një ofertuesi, si kusht për shpalljen fitues, nuk duhet t’i kërkohet që të ndërmarrë përgjegjësi të
papërcaktuara në dokumentet e tenderit, të ndryshojë vlerën e ofertës së tij ose të modifikojë në
çfarëdolloj mënyre ofertën.3. Dispozitat e këtij neni nuk cenojnë zbatimin e neneve 32 dhe 33 të këtij
ligji”.
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Gjithashtu, në interpretim të parashikimeve të mësipërme akti nënligjor në zbatim të ligjit ka
parashikuar dhe procedurën të cilët duhet të ndjekë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në rastet e
konstatimit të gabimeve aritmetike ku ndër veprimet proceduriale të kryera përfshihet njëherazi
detyrimi ligjor për komunikim me ofertuesin (si një ndër rastet përjashtimore të komunikimit midis
KVO-së dhe operatorëve ekonomikë pjesëmarrës).
I.2.8. Në rastin konkret, nga shqyrtimi i formularit të ofertës dhe preventivit, parashtrimeve me shkrim
të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, konstatojmë se nuk ndodhemi
në kushtet e gabimeve aritmetike sipas dy parashikimeve si më sipër sqaruar, (konstatime të gabimeve
në kryerjen e veprimit matematikor të shumëzimit të çmimit për njësi dhe sasië dhe / ose gabime
midis shumës në shifra dhe asaj në fjalë), por ndodhemi në kushtet e mospërputhjes të shumave të
pasqyruara në formularin e ofertës, me shumat e pasqyruara në preventivin përkatës, përkatësisht
Shumës “Punime ndërtimi dhe instalime” (1-12) dhe po kësaj shume + “Fond rezervë” te ofruar në
preventiv me ato të ofruara në formularin e ofertës.
Sa më sipër, gjykojmë se, në rast se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i autoritetit kontraktor do
kërkonte sqarime lidhur me këtë mospërputhje, (sikurse pretendon ankimuesi) do të kishte vepruar
në shkelje të nenit 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Ndërsa lidhur me sqarimet e BOE ankimues: “Ne Formularin e Ofertes, ne rubriken “Pershkrimi i
puneve’, “Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per
Sherbimin Gjeologjik Shqiptar”, ne kolonen e “Cmimi total” eshte shenuar Vlera prej 73.509.153
leke. Ky Cmimi total prej 73.509.153 leke perben vleren e tatueshme per punimet dhe paisjet pa
TVSH-ne per objektin e tenderimit. Konkretisht sipas sqarimeve te mesiperme te bazuara vetem ne
dokumentat e tenderit Cmimi total prej 73.509.153 leke perbehet nga vlera e punimeve pa tvsh prej
59.527.903 leke, dhe nga vlera e paisjeve pa tvsh prej 13.981.2501eke, duke mbledhur te dy shumat
na rezulton Vlera totale, ose cmimi total pa perfshire tvsh-ne prej 73.509.153 leke (59.527.903 leke
+ 13.981.250 leke= 73.509.153 leke), po sipas pershkrimeve te Formularit jane llogaritur vlerat per
5% e fondit reserve i cili eshte llogaritur vetem per zerat e punimeve pra mbi Shumen totale prej
59.527. 903 leke, dhe ne vlere ky fond rezerve rezulton prej 2.976.395 leke, duke mbledhur vleren e
punimeve e paisjeve pa tvsh preje 73.509.153 leke bashke me fondin rezerve prej 2.976.395 leke na
rezulton shuma totale e ofertes pa tvsh prej 76.485.548 leke.”, gjykojmë se, BOE ankimues ndodhet
përsëri në kushtet e përllogaritjes së ofertës ekonomike në kundërshtim me parashikimet e akteve
ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe në mënyrë jo transparente, pasi referuar formularit tip të përcaktuar
në Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të
Këshillit të Ministrave “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, oferta
ekonomike pa TVSH duhet të ishte përllogaritur si më poshtë vijon:
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Nr.

Nr. i analizës

Emërtimi i punimeve

Njësia

Sasia

Çmimi Vlefta

Shuma
TVSH
Shuma
Paisje
Shuma
Gjykojmë se, BOE ankimues ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën
e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin nr.6 datë 30.01.2015 të Ministrit të
Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” dhe Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa
ndryshime në Udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, pasi vlera ofertës pa tvsh duhej përllogaritur
SHUMA I pa tvsh + SHUMA II, që sipas vlerave të preventivit të paraqitur 62,504,298 + 16,777,500
dhe jo duke i zbritur SHUMËS II tvsh-në dhe mbledhjen më pas me SHUMËN (1-12) pa tvsh.
Gjithashtu, gjykojmë se përllogaritja duke i zbritur tvsh-në paisjeve dhe më pas llogaritjen e tvsh-së
përsëri në ofertën totale me tvsh, shkakton një ofertë ekonomike pa tvsh jo reale, cka do të favorizonte
në mënyrë të padrejtë BOE ankimues në klasifikimin përfundimtar të ofertave, të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi. Në këto kushte, gjykojmë se mospërputhja e formularit të ofertës me
preventivin, si dhe përllogaritja e ofertës ekonomike në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore
në fuqi përbëjnë shkak për skualifikim, për këtë arsye vendimi i KVO-së për refuzimin e ofertës të
BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., është i drejtë dhe në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Sa më sipër, pretendimi i BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k., nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Company Riviera 2008” sh.p.k
mbi skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen:“[...]•
Operatori ekonomik ka deklaruar tvsh per paisjet ne kundershtim me formatin e preventivit te
kerkuara ne DST dhe Udhezimin nr 1 date 16.06.2011. [...]”, vërejmë se:
III.3.1.Në shtojcën “Preventiv” të ngarkuar elektronikisht nga autoriteti kontraktor në SPE, për
procedurën e prokurimit objekt ankimi, ky i fundit ka përcaktuar:
III.
“Punime ndërtimi dhe instalime:
Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
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SHUMA TOTALE
IV.

Paisje:

SHUMA II (PAISJE)
SHUMA TOTALE (I+II)
III.3.2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se në preventivin
e paraqitur, bashkëlidhur ofertës ekonomike, konstatohet si më poshtë vijon:
III.

Punime ndërtimi dhe instalime:

Shuma (1 deri 12)
Fond Rezervë
5%
SHUMA
T.V.Sh
20%
SHUMA TOTALE
IV.

63,000,217
3,150,011
66,150,228
13,230,046
79,380,274

Paisje:

SHUMA II (PAISJE) pa T.V.SH
T.V.SH
SHUMA II (PAISJE) me T.V.SH

16,777,500
2,873,967
17,243,800

SHUMA TOTALE (I+II) pa T.V.SH
T.V.SH
SHUMA TOTALE (I+II) me T.V.SH

80,520,061
16,104,012
96,624,073

III.3.3. Referuar formularit të ofertës, nga ana e operatorit ekonomik ankimues është deklaruar si
vlerë e plotë e punimeve vlera prej 80,520,061 lekë pa TVSH (vlerë përfshirë edhe fondin rezervë
prej 5 % dhe paisjet pa TVSH). Gjithashtu, referuar formularit të ofertës ankimuesi ka deklaruar si
vlerë totale 96,624,073 lekë bashkë me paisjet duke përfshirë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Në rastin
konkret gjykojmë se si autoriteti kontraktor ashtu edhe operatori ekonomik ankimues shfaqet në
cilësinë e tatimpaguesit të cilët në transaksionet financiare midis tyre zbatojnë, ligjin në fuqi për
procedurat tatimore dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, referuar preventivit të sipërcituar, si
edhe mbi thelbin e pretendimeve të autoritetit kontraktor shfaqet e nevojshme interpretimi mbi
mënyrën e rregullimit të transaksion në fushën e zbatimit të TVSH-së në në cilësinë e furnizimit të
mallit ose furnizim shërbimi, i kryer kundrejt pagesës, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë,
nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë, në kuptimin e ligjit.
Për një interpretim të drejtë, gjykojmë ti drejtohemi rregullimit të ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi
vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimit nr.6 datë 30.01.2015 të
Ministrit të Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”. Konrketisht, në UMF nr. 06 datë
30.01.2015 Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”.
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III.3.4. Megjithatë, në rastin konkret, për një shqyrtim të drejtë të pretendimit të operatorit ekonomik
ankimues nga njëra anë si edhe parashtrimeve të autoritetit kontraktor nga ana tjetër, gjykojmë të
marrim në shqyrtim themelin e pretendimeve të sipërcituar, mbi gabime të mundshme në
përllogaritjen e ofertës ekonomike si vlerë totale e kërkuar pa shtuar Tatimin mbi Vlerën e Shtuar për
kryerjen e punimeve në total. Referuar tabelës përmbledhëse të formularit të ofertës, konstatojmë se
punimet e kërkuara janë kategorizuar nga ana e autoritetit kontraktor në Punime Ndërtimi dhe
instalime, si edhe funrizim i paisjeve me TVSH. Në pikën 3 “Modalitetet dhe mënyra e zbatimit të
TVSH-së në ndërtim të Udhëzimit nr.6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”,
pargarafët 1 dhe 4 parashikohet se:
“Kur një person i tatueshëm, shoqëri ndërtimi kryen punime ndërtimi të çdo lloji për punë private
ose publike, punime në të cilat përveç vlerës së punës përfshihet edhe vlera e materialeve të
përdorura, punime rikonstruksioni, restaurimi të një objekti ose ndërton një objekt (ndërtesë) të re,
ose kryen punime që kanë të bëjnë me punë publike (rrugë, rregullim terrenesh, etj), është i detyruar
që çdo muaj të situacionojë punimet e kryera nëpërmjet një situacioni analitik ku të tregojë të gjitha
zërat e punimeve të kryera, materialet e përdorura në sasi e vlerë dhe çdo element tjetër punimesh të
përfshirë në situacionin e punimeve, përfshirë edhe tatimet apo taksat apo detyrime të tjera që
llogariten dhe përfshihen në vlerën e tatueshme të punimeve të kryera, përveç TVSH-së. Bazuar në
nenin 99, pika 5 të ligjit fatura në ndërtim lëshohet çdo muaj. Çdo situacioni mujor të punimeve të
kryera i bashkëngjitet detyrimisht fatura tatimore me numër serial.TVSH-ja llogaritet dhe paguhet
çdo muaj mbi vlerën e situacionit mujor të punimeve, e cila është edhe vlera e tatueshme mbi të cilën
do të llogaritet TVSH- ja në masën 20%.
Gjithashtu çdo person i tatueshëm që kryen punime të pjesshme në ndërtimin e një objekti si p.sh.
punimet elektrike të objektit është i detyruar të tregojë në faturë zërat e punimeve të kryera, materialet
e përdorura dhe vlerat përkatëse për çdo zë më vete. Vlera e çdo situacioni mujor të shoqëruar me
faturën tatimore me TVSH regjistrohet në librin e shitjeve dhe deklarohet në deklaratën e TVSH-së
të periudhës që i përket 4. Në rastin kur ndërtohet një objekt prej një personi të tatueshëm që ndërton
sipas porosisë së një personi tjetër të tatueshëm, një objekt për qëllime të kryerjes së veprimtarisë
ekonomike së tij ekonomike, mund të ndeshemi me dy situata: a) Objekti që do të ndërtohet do ti
shërbejë veprimtarisë ekonomike të përjashtuar të personit të tatueshëm; b) Objekti që do të ndërtohet
do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të tatueshme të personit të tatueshëm.
Përsa i përket pikës 4, rasti a), ku objekti që ndërtohet do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të
përjashtuar të personit të tatueshëm. Për shembull ndërtohet një bankë, ose një shkollë, ose një spital,
atëherë:Personi i tatueshëm ndërtues situacionon dhe i lëshon faturën tatimore personit të tatueshëm
investitor të objektit, për punimet e kryera për çdo muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH-në, pasi
ka zbritur TVSH-në që ka rënduar blerjet e kryera prej tij për këtë qëllim. Nga ana e tij, personit të
tatueshëm invesitor të objektit, i cili do ta përdorë objektin e ndërtuar për veprimtarinë e tij të
përjashtuar nga TVSH-ja, bazuar në rregullat e zbritshmërisë së TVSH-së të parashikuara në
kapitullin X të ligjit, nuk i lind e drejta të zbresë TVSH-në e paguar personit të tatueshëm ndërtues
për punimet e ndërtimit pasi ky investim, këto punime të kryera bazuar edhe në parimin e neutralitetit
të TVSH-së do të përdoren dhe do t’i shërbejnë një veprimtarie, nga e cila nuk lindin pagesa të TVSHsë, përsa kemi të bëjmë me veprimtari të përjashtuar nga TVSHja sipas ligjit.
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Përsa i përket pikës 4, rasti b), ku objekti që ndërtohet do t’i shërbejë veprimtarisë ekonomike të
tatueshme të personit të tatueshëm, për shembull ndërtohet një magazinë që personi i tatueshëm 12 e
përdor për magazinimin e mallrave për t’u shitur, atëherë: Personi i tatueshëm ndërtues situacionon
dhe i lëshon faturën tatimore personit të tatueshëm investitor të objektit, për punimet e kryera për
çdo muaj duke llogaritur dhe paguar TVSH, pasi ka zbritur TVSH-në që ka rënduar blerjet e kryera
prej tij për këtë qëllim. Nga ana e tij, personit të tatueshëm investitor të objektit, i cili do ta përdorë
objektin e ndërtuar për veprimtarinë e tij të tatueshme, bazuar në rregullat e zbritshmërisë së TVSHsë të parashikuara në kapitullin X të ligjit, i lind e drejta e zbritjes së TVSH-në së paguar personit të
tatueshëm ndërtues për punimet e ndërtimit pasi ky investim do të përdoret për një veprimtari të
tatueshme me TVSH, për pasojë bazuar në parimin e neutralitetit të TVSH-së do t’i shërbejë një
veprimtarie nga e cila lindin pagesa të TVSH-së.”
III.3.5. Në rastin konkret, gjykojmë se në cilësinë e personit të tatueshëm ndërtues, operatori
ekonomik ankimues ka përllogaritur koston ekonomike të ofertës së tij duke përfshirë të gjithë
detyrimet që rrjedhin nga kuadri ligjor në fuqi dhe veçanërisht detyrimet dhe rregullimet e
kreditimit/zbritjes së tatimit mbi vlerën e shtuar. Në rastin konkret, nga ana e tatimpaguesit investitor
është propozuar ndërtimi i një objekti që do ti shërbejë veprimtarisë ekonomike të përjashtuar të
personit të tatueshëm, Referuar paragrafit 4 gërma “a” të pikës 3 “Modalitetet dhe mënyra e e zbatimit
të TVSH-së në ndërtim të Udhëzimit nr.6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”.
Në rastin konkret, gjykojmë se në përllogaritjen e vlerës ekonomike operatori ekonomik ankimues ka
parashikuar vlerën totale të punimeve dhe paisjeve pa TVSH dhe vlerën totale të punimeve me TVSH.
Në respekt të udhëzimit të sipërcituar, autoriteti kontraktor, në cilësinë e tatimpageusit investitor ka
parashikuar në preventiv se për zërin PAISJE nuk tatohet dy herë në total me Tatimin mbi Vlerën e
Shtuar. Për sa kohë që paisjet e mësipërme të parashikuara në preventivin e autoritetit kontraktor
ofertohen me vlerën e tyre të plotë përfshirë vlerën mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, atëherë në
ofertën ekonomike përfundimtare (totale), vlera totale e tyre e paisjeve (bashkë me TVSH) duhet të
shtohen në përfundim totalit të propozuar të ofertës ekonomike pa TVSH. Sa më sipër, gjykojmë se
në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike pa TVSH në rastin e sipërcituar, ku krahas
ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe paisje, vlera totale e ofertës ekonomike pa TVSH do të jetë vlera
e punimeve të kërkuar pa TVSH, shtuar vlerën e paisjeve (të cilat ofertohen sëbashku me TVSH)
ndërsa vlera totale e ofertës ekonomike me TVSH, përfshin njëherazi edhe 20 % e vlerës pa TVSH
të punimeve, kjo duke u bazuar edhe në Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në
Udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. Në këto kushte, gjykojmë se, vlera e ofertes ekonomike pa
TVSH e paraqitur nga ankimuesi, e cila është përllogaritur duke bërë zbritjen njëherazi edhe të Tatimit
mbi Vlerën e Shtuar të paisjeve, të cilat, referuar UMF ofertohen në vlerë totale vetëm me TVSH,
është në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të sipërcituara. Nga ana tjetër, gjykojmë
se përllogaritja duke i zbritur TVSH-në paisjeve dhe më pas llogaritjen e TVSH-së përsëri në ofertën
totale me TVSH, shkakton një ofertë ekonomike pa TVSH jo reale, cka do të favorizonte në mënyrë
të padrejtë operatorin ekonomik ankimues në klasifikimin përfundimtar të ofertave, të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi.
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Ndërsa lidhur me pretendimin e ankimuesit, mbi kërkesën e munguar për sqarime nga ana e autoritetit
kontraktor, nga shqyrtimi i formularit të ofertës dhe preventivit, parashtrimeve me shkrim të
ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, konstatojmë se nuk ndodhemi në
kushtet e gabimeve aritmetike sipas dy parashikimeve si më sipër sqaruar, (konstatime të gabimeve
në kryerjen e veprimit matematikor të shumëzimit të çmimit për njësi dhe sasië dhe / ose gabime
midis shumës në shifra dhe asaj në fjalë) (shih III.2.7). Gjykojmë se, në rast se Komisioni i Vlerësimit
të Ofertave i autoritetit kontraktor do kërkonte sqarime lidhur me ndryshimet e konstatuara në
preventiv, (sikurse pretendon ankimuesi) do të kishte vepruar në shkelje të nenit 53 të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ”Company Riviera 2008” sh.p.k nuk qëndron.
Si rrjedhojë e arsyetimit të bërë më sipër, në lidhje me dispozitivin e vendimit, në mbështetje të nenit
19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar, gjykojmë:
-

-

Të pranohet ankesa e operatorit ekonomik “4 A-M” sh.p.k., për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt “Ndërtim objekti të ri për Laboratorin e Gjeologjisë dhe
ambiente të tjera ndihmëse për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me nr. REF-60768-04-042018, me fond limit 106,657,500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.05.2018, nga
autoriteti kontraktor Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.
Të mos pranohet ankesa e BOE “Klajger Konstruksion” sh.p.k. & “Varaku-E” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
Të mos pranohet ankesa e operatorit ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.

Kryetar
Evis Shurdha

Nënkryetar
Enkeleda Bega
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