KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 547/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha
Anëtar
Denis Martopullo
Anëtar
Muharrem Cakaj
Anëtar
Hektor Muçaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 26.09.2014 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit të Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Loti”
sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k &
“Nika” sh.p.k. Shqyrtimin në themel të gjithë procesit kualifikues dhe
vlerësues për të gjithë ofertuesit. Shpalljen e ofertës sonë si oferta më e
mirë dhe kualifikimin e saj në vend të parë”

Ankimues:

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ecogen” sh.p.k dhe “Albavia” sh.p.k
me përfaqësues “Ecogen” sh.p.k me adresë:
“Sami Frashëri”, Qendra “Metropol”, Pll.Vortek. Përb. Drejt.Policisë Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,
sot Ministria e Energjisë dhe Industrisë (MEI).
Tiranë

Palë e interesuar:

Bashkimit të operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M”
sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k.
përfaqësuar nga shoqëria “Loti” sh.p.k., me adresë:
Shoqëria “Shqiponja M” sh.p.k, Rr. “Xh. Martini”, Pall. 9 Kat, Ap.9, Tiranë.
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Baza Ligjore:

Ligji nr.9663, datë 18.12.2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar, neni 24/1 e
vijues, VKM Nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores për
përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të
ankesave ndaj procedurave të koncesionit apo të vendimeve për
përjashtim nga këto procedura”, VKM Nr. 27, datë 19.01.2007 “Për
miratimin e rregullorave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, Z. Denar Biba, Z. Denis
Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit,
dokumentacionin pjesërisht të plotë të paraqitur nga autoriteti kontraktues, pretendimet dhe
argumentimet e dhëna gjatë seancave dëgjimore si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë koncesionare dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në Ligjin nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për Koncensionet” i
ndryshuar, neni 24/1 e vijues, VKM nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores për
përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj
procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura” dhe për një
ndryshim në VKM nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të
dhënies së koncensioneve”.
I.2. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 14.11.2011 është zhvilluar procedura koncesionare me objekt: “Dhënie me
koncension të hidrocentralit BLLICE, nëpërmjet shfrytëzimit hidroenergjitik të përroit të Bllicës,
Rrethi Dibër ”, nga Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
II.2. Në garën koncesionare kanë marrë pjesë 5 (pesë) operatorë ekonomikë dhe konkretisht:
1) Bashkimi i shoqërive “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k.,
& “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., përfaqësuar nga shoqëria “Loti” sh.p.k.;
2) Bashkimi i shoqërive “Ecogen” sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k.;
3) Bashkimi i shoqërive “Albanian Energy Investment” sh.p.k., & “GBA Konstruksion”
sh.p.k. & “Transped Muka” sh.p.k.;
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4) Bashkimi i shoqërive “Tirana Konstruksion” sh.p.k., & “Spartaku” sh.p.k., & “Fama”
sh.p.k.
5) Bashkimi i shoqërive “Energy Development Group” sh.a. & “Istria Sviluppo” s.r.l.;
II.3. Në datë 11.05.2012 autoriteti kontraktues me anë të shkresës nr. 10098/38 ka njoftuar
bashkimin e shoqërive “Ecogen” sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k., për skualifikimin e tij nga kjo
procedurë konkurruese me arsyetimin se: “Oferta Teknike e paraqitur nga ana juaj, ka si autor
oponent Studion e Projektimit “Zenit 06” sh.p.k., studio e cila ka realizuar oponencën edhe të
një bashkimi tjetër të përkohshëm shoqërish, ofertues për këtë procedurë koncesionare”.
II.4. Në datë 15.05.2012, bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ecogen” sh.p.k. & “Albavia”
sh.p.k., ka paraqitur ankim pranë Komisioni të Prokurimit Publik.
II.5. Në datë 19.07.2012 Komisioni i Prokurimit Publik, mbas shqyrtimit të ankesës të paraqitur
nga operatori ekonomik ankimues me anë të vendimit nr. 551/6 prot., ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Ecogen”
sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k., për procedurën koncesionare me objekt “Dhënie me
koncension të hidrocentralit BLLICE, nëpërmjet shfrytëzimit hidroenergjitik të
përroit të Bllicës, Rrethi Dibër ”, të zhvilluar nga autoriteti kontraktues Ministria e
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në datë 14.11.2011.
2. Autoriteti Kontraktues, të kualifikojë bashkimin e përkohshëm të operatorëve
ekonomikë “Ecogen” sh.p.k. & “Albavia” sh.p.k., për procedurën e mësipërme
koncesionare;
3. Autoriteti Kontraktues, të skualifikojë nga kjo procedurë koncesionare bashkimin e
përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Energy Development Group” sh.a & “Istria
Sviluppo” s.r.l.
II.6. Në datë 18.05.2012, bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M”
sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisioni i Prokurimit Publik. Në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
ankimuesi ka kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij nga kjo procedurë koncesionare, si dhe
dhe ka pretenduar se, bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Energy Development Group” & “Istria
Sviluppo” s.r.l., ka paraqitur ofertë teknike të rreme, pasi shifrat e paraqitura në projektin teknik
janë të parealizueshme.
II.7 Në datë 19.07.2012 Komisioni i Prokurimit Publik, mbas shqyrtimit të ankesës së paraqitur
nga operatori ekonomik ankimues bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Loti” sh.p.k. &
“Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., me anë të
vendimit nr. 567/4 prot., ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k. &
“Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., për
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2.

3.

procedurën koncesionare me objekt: “Dhënie me koncension të hidrocentralit BLLICE,
nëpërmjet shfrytëzimit hidroenergjitik të përroit të Bllicës, Rrethi Dibër ”, të zhvilluar nga
autoriteti kontrakues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në datë
14.11.2011.
Autoriteti Kontraktues, të kualifikojë bashkimin e përkohshëm të operatorëve ekonomikë
“Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., &
“Sufa” sh.p.k., për procedurën e mësipërme koncesionare;
Autoriteti Kontraktues, të skualifikojë nga kjo procedurë koncesionare bashkimin e
përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Energy Development Group” sh.a & “Istria
Sviluppo” s.r.l.;

II.8 Në datë 06.11.2012, autoriteti kontraktues me anë të shkresës nr. 10098/58 prot., ka bërë
njoftimin e klasifikimit dhe vlerësimit me pikë të ofertave të paraqitura në procedurën
konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Bllicë” në zbatim të vendimeve të
Komisionit të Prokurimit Publik, nr. 10098/50 prot., METE, dt. 23.07.2012 dhe nr. 10098/51, dt.
23.07.2012, vendimi KVO, nr. 10098/38 prot., METE, dt. 11.05.2012 si dhe vendimin e KVO,
nr. 10098/37, dt. 11.05.2012. Në përfundim të procesit të vlerësimit autoriteti kontraktues ka
anuluar vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës së paraqitur
nga Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ecogen” sh.p.k dhe “Albavia” sh.p.k si dhe
skualifikimin e ofertës së paraqitur nga Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Loti” sh.p.k. &
“Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k. dhe i ka
kualifikuar këto dy bashkime operatorësh, ku ka renditur në vend të parë me 90,5 pikë bashkimi i
përkohshëm i shoqërive “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., &
“Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., dhe në vend të dytë me 86,9 pikë bashkimin e përkohshëm i
shoqërive “Ecogen” sh.p.k dhe “Albavia” sh.p.k.
II.9. Në datë 09.11.2012 bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ecogen” sh.p.k. & “Albavia”
sh.p.k., ka paraqitur ankim pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në ankesën e paraqitur
ankimuesi kundërshton vendimin nr. 10098/58 prot., dt. 06.11.2012 të Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave duke gjykuar se ky vendim është i padrejtë, pasi oferta e paraqitur nga bashkimi i
operatorëve “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k.,
& “Sufa” sh.p.k është në kundërshtim me kriteret kualifikuese. Për rrjedhojë kërkon
skualifikimin e kësaj oferte dhe shpalljen e ofertës së tij si oferta më e mirë dhe kualifikimin e saj
në vend të parë.
II.10. Në datë 09.11.2012 me anë të shkresës nr. 1227/1 prot., pas depozitimit të ankesës nga
shoqëria “Ecogen” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik mori “Vendim për fillim hetimi
administrativ”, duke vendosur pezullimin e procedurës së koncesionit të lartpërmendur si dhe
urdhëroi autoritetin kontraktues të sjellë informacionin e plotë të shoqëruar me dokumentacionin
përkatës në lidhje me arsyet e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
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II.11. Në datë 16.11.2012, pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga shoqëria përmbaruese
private “E.P.S.A” sh.p.k ka ardhur shkresa “Urdhër për zbatimin e menjëhershëm të vendimit
mbi sigurimin e objektit të padisë” me anë të së cilës, urdhërohet: “Komisioni i Prokurimit
Publik, Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës të ekzekutojnë në mënyrë të
menjëhershme “Vendimin mbi sigurimin e padisë” nr. 15520 Akti datë 18/10/2012 duke
pezulluar Vendimin nr. 551/6 prot datë 19.07.2012 të Komisionit të Prokurimit Publik deri në
përfundim të gjykimit.” Në Vendimin nr. 15520 Akti, datë 18.10.2012 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, është vendosur pranimi i kërkesës dhe pezullimi i Vendimit me nr. 551/6 prot.,
datë 19.07.2012 të Komisionit të Prokurimit Publik deri në përfundim të gjykimit;
II.12. Në datë 07.12.2012, Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të urdhrit të sipërcituar,
me vendimin nr.1227/4 vendosi:
1. Pezullimin e procedimit në lidhje me ankesën nr. 1227 prot., datë 09.11.2012 të operatorit
ekonomik “Ecogen” sh.p.k, deri në përfundimin e shqyrtimit të cështjeve nga organet
gjyqësore.
II.13. Në datën 24.06.2014, Komisioni i Prokurimit Publik në rrugë zyrtare, është vënë në dijeni
mbi vendimin nr. 2143, datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, mbi
procesin gjyqësor (sipërcituar), me palë ndërgjyqëse: paditës shoqëria “Energy Development
Group” sh.a dhe “Istria Svilupo s.r.l” dhe të paditur: Komisioni i Prokurimit Publik dhe Ministria
e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: “Anulimin e aktit nr. 551/6 prot., datë
19.07.2014 të Komisionit të Prokurimit Publik […]”, vendim në të cilin gjykata ka vendosur:
- “ Lënien në fuqi të vendimit nr. 4984 datë 07.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë. […]”
Në vendimin nr. 4984, datë 07.05.2013, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur pushimin
e cështjës, pasi ka qenë në kushtet e mosparaqitjes së palës paditëse.
II.14. Komisioni i Prokurimit Publik, me shkresën nr. 922/3 prot., datë 01.07.2014 ka njoftuar
autoritetin kontraktues sot MEI, për rifillimin e hetimit administrativ për procedurën
koncensionare me objekt: “Dhënie me koncension të hidrocentralit BLLICE, nëpërmjet
shfrytëzimit hidroenergjitik të përroit të Bllicës, Rrethi Dibër” si dhe, me anë të shkresës 1286
prot., datë 17.07.2014, ka kërkuar informacion shtesë për shqyrtimin e ankesës së paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nga bashkimi i operatorëve ekonomikë me përfaqësues
“Ecogen” sh.p.k, në datën 09.11.2012.
II.15. Operatori ekonomik ankimues “Ecogen” sh.p.k, në ankesën e paraqitur kundërshton
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., &
“AlbShpresa” sh.p.k. & “Nika” sh.p.k. & “Sufa” sh.p.k, me arsyet si më poshtë:
II.15.1 Në formularin e ofertës së dorëzuar nga ky bashkim shoqërish, bazuar procesverbalit të
mbajtur nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, fuqia e deklaruar nga ky bashkim
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shoqërish është 10.18 KW, ndërkohë prodhimi vjetor i energjisë elektrike është 36 324 252 Kwh.
Kjo fuqi e instaluar nuk mund të jetë kurrsesi reale dhe ekzistojne dy mundesi: - Ofertuesi ka
paraqitur formularin e ofertës së tij ndryshe nga ajo që kërkohet në D.S.P.K; - Oferta e deklaruar
nga ky bashkim shoqërish nuk është reale. Përsa më sipër bazuar D.S.P.K. pika 5.2.3. Oferta do
të konsiderohet e pavlefshme nëse: ii) Oferta përmban të dhëna të rreme.
II.15.2 Tek formulari i ofertës Origjina e Teknologjisë dhe kosto (pa TVSH) për njësi e
makineri dhe pajisjeve për KW fuqi të instaluar e shprehur në lek/KW është 69 175 805. Kosto
për njësi makineri dhe pajisje për KW fuqi të instaluar e shprehur në lek/kw do të thotë: Vlera
e makinerive dhe pajisje të cilat do të përdoren për vënien në punë të këtij hidrocentrali
pjestim fuqinë e instaluar. Vlera e kosto makineri pajisje e shprehur në lek/kw e paraqitur
nga ky bashkim shoqërish nuk është reale sepse, nëse kjo vlerë do të ishte reale atëherë
vlera e investimit duhet të ishte shumë herë më e madhe.
Nëse do të kontrollohet me kujdes plani i biznesit së këtij ofertuesi do të dilet në
konkluzionin se kjo shifër nuk është reale. Përsa më sipër bazuar D.S.P.K. pika 5.2.3. Oferta do
të konsiderohet e pavlefshme nëse: Oferta përmban të dhëna të rreme. Pra, përsa më sipër kjo
ofertë duhet të shpallet e pavlefshme.
II.15.3. Fuqia e instaluar e pretenduar nga ky bashkim shoqërish për t’u realizuar, është e
pamundur sepse:
Në ekspertizën teknike të realizuar nga studio “ Derbi-E” sh.p.k., e cila ka kryer ekspertizën
teknike të projektit të shoqërisë “Energy Development Group” sh.a pranë K.P.P., ekspertizë e
cila u kërkuar nga shoqeria jonë, por gjithashtu dhe nga bashkimi i përkoshëm i shoqërive me
përfaqësues shoqërinë Loti sh.p.k., në ankesën e depozituar më parë pranë këtij Komisioni,
lidhur me këtë procedure koncesionare, shprehet se: Nga ekspertiza e materialeve, verifikimi
në terren i pesë hec-ve të përroit të Gramës rezulton se: Kapaciteti i mundshëm shkon deri
në 6.857 MË... (bashkelidhur nje kopje e ekspertizes teknike). Lidhur me këtë fakt kërkojmë të
merret parasysh ekspertiza teknike e kryer nga studio “Derbi-E” sh.p.k. Nisur nga ekspertiza
e kryer por, gjithashtu dhe nga ajo që ne gjykojmë, fuqia e pretenduar për tu realizuar është
më e madhe se kapaciteti real i ketij pellgu. Fuqia e instaluar e këtij pellgu sipas propozimit të
ofertës së mësipërme është subjektive dhe ndryshon me ndryshimin e prurjes llogaritese.
Autoriteti kontraktues e ka kufizuar këtë prurje llogaritese në atë të 100 diteve nga kurba e
qëndrueshmërisë së prurjeve për vitin mesatar. Kjo prurje lëviz në një diapazon të ngushtë në
raport me prurjen mesatare shumëvjecare në rreth (1.3 deri në 1.7) herë. Prurja mesatare
shumëvjecare është shumë lehtë e konceptueshme sepse edhe si pasojë e pellgjeve analog e
llogaritur për siperfaqen e pellgut nga veprat e marrjes që shfrytëzohen realisht. Fakti i fuqisë së
mësipërme duhet të ketë këto falsifikime:
- Prurja llogaritese të jetë marrë më e madhe se ajo e 100 ditëve në kurbën e qëndrueshmërisë
për vitin mesatar dhe si rezultat fuqia e instaluar del në ato vlera;
- Ndryshimi i koordinatave të kurbës së qëndrushmërisë ditore;
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- Të ketë deformime të kurbës së qëndrueshmërisë ose rritje artificiale të pabazuara të
siperfaqes së veprave të marrjes.
- Rendimenti i sistemit të jetë marrë në vlera të ekzagjeruara. Sic parashtrohet dhe në
ekspertizën e studios “Derbi-E” sh.p.k rendimenti i sistemit është produkt i rendimenteve të
turbinës, gjeneratorit dhe transformatorit. Rendimenti i sistemit nuk mund të jetë më i madh se
87 % dhe kjo arrihet në një gjendje ideale pune, por gjithsesi është teorike sepse në praktike ky
rendiment është më i ulët se 0.87%.
II.15.4. Në gjykimin tonë projekti i paraqitur nga bashkimi i shoqërive tona është i
kompletuar me të gjitha raportet, të detajuara, të kryera nga inxhinier me eksperiencë dhe
përvojë në fushën e hidroncetraleve si dhe studio e cila është një prej studiove më të mira në
Shqipëri, e cila ka realizuar një numër të konsiderueshëm të studimeve të fiziblitetit,
projekteve të zbatimit si dhe supervizime me operatorë shqiptarë, por dhe të huaj jo vetëm
në Shqipëri por dhe në Kosovë. Në gjykimin tonë projekti jonë duhet të kishte një vlerësim
maksimal të pikëve nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Në rastin se KVO të dy
projektet do t’i vlerësonte me pikë maksimale oferta jonë duhej të shpallej fituese. Në
vleresimin perfundimtar të bërë nga KVO nuk është pasqyruar mënyra e ndarjes së
pikëve dhe arsyetimi se pse kjo ofertë është cilësuar nga ana teknike si më mirë.
Por, KVO në anën teknike të projektit, bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Loti” sh.p.k. e
ka vlerësuar me 15 pikë nga 16 të mundshme kurse, bashkimin tonë të përkohshëm të
shoqërive e ka vlerësuar me 9.5 pikë nga 16 pikë të mundshme.
Siç kemi parashtruar më lart projekti jonë meriton pikë maksimale sepse është kryer brenda
të gjithë kritereve të kërkuar në D.S.P.K., gjithashtu përsa i përket pikëve për pjesën e kosto
për njësi e makineri dhe pajisje dhe teknologjia e tyre në rastin më të mirë të mundshëm
bashkimi i përkohshëm i shoqërive me përfaqësues shoqërinë “Loti” sh.p.k. duhej të vlerësohej
me zero pikë sepse vlera e deklaruar nga ky subjekt në ofertë nuk është reale dhe oferta jonë
në këtë pikë duhet të merrte pikët maksimale.
Nëse kjo gjë do të merrej parasysh nga KVO atëherë edhe në rast se ky subjekt do të merrte
pikët e plota respektivisht për skemën e lidhjes me sistemin elektrik dhe ndikimin ekologjik e
social oferta jonë duhej të ishte shpallur si oferta fituese.
Ankimuesi në ankesën e tij është shprehur gjithashtu se: “për të gjitha pikat që kemi ngritur më
sipër si për anën teknike lidhur me kapacitetin e deklaruar nga ky ofertues por dhe mbi
vleresimin objektiv të propozimeve të paraqitura nga të dy ofertuesit (bashkimi i
perkohshëm i shoqërive me përfaqësues shoqërinë Loti sh.p.k. dhe bashkimi i përkohshëm i
shoqërive me përfaqësues shoqërinë ECOGEN sh.p.k.) kërkojmë marrjen e ekspertizës teknike.”
Ankimuesi pretendon gjithashtu se bazuar e dhe nga procesverbali i mbajtur nga
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ky bashkim shoqërish ka këto probleme lidhur me
dokumentacionin e dorëzuar:
II.15.5. Nuk është dorëzuar informacioni bazë nga anetarët e këtij bashkimi shoqërish.
Faqe 7/18

II.15.6 Nuk janë dorëzuar vendimet e asambleve të shoqërive “Sufa” sh.p.k. dhe “Shqiponja
M” sh.p.k., për të marrë pjesë në kontratën e bashkimit të këtyre shoqërive.
II.15.7 Ekstrakti i rregjistrit si person juridik për shoqërinë “Loti” sh.p.k., “Shqiponja M” sh.p.k
“Albshpresa” sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k., nuk janë të tre muajve të fundit sic
kërkohet në Aneksin I, të D.S.P.K;
II.15.8. Ekstrakti historik për shoqërinë “Loti” sh.p.k., “Shqiponja M” sh.p.k., “Albshpresa”
sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k nuk janë të tre muajve të fundit sic kërkohet në Aneksin
I, të D.S.P.K;
II.15.9. Bashkimi i shoqërive “Loti” sh.p.k., “Shqiponja M” sh.p.k “Albshpresa” sh.p.k., “Nika”
sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k., nuk kanë dorëzuar NIPT-et përkatëse të shoqërive të tyre.
II.15.10. Vertetimet nga Zyra Përmbarimit për shoqërinë “Loti” sh.p.k., “Shqiponja M”
sh.p.k. “Albshpresa” sh.p.k “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k., nuk janë të tre muajve të fundit
sic kërkohet në Aneksin I, të D.S.P.K;
II.15.11. Dokumenti që vërteton se subjekti “ Loti” sh.p.k., “ Shqiponja M” sh.p.k.,
“ Albshpresa” sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k. se i kanë plotësuar detyrimet
fiskale leshuar nga Administrata Tatimore, nuk janë të tre muajve të fundit, përcaktuar kjo në
Aneksin I, të DSPK.
II.15.12. Dokumenti që vërteton se subjekti “ Loti” sh.p.k., “ Shqiponja M” sh.p.k.,
“ Albshpresa” sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k i ka paguar te gjitha detyrimet e
sigurimeve shoqerore, lëshuar nga Administrata Tatimore, nuk janë të tre muajve të fundit,
përcaktuar kjo në Aneksin I, të DSPK.
II.15.13. Vërtetimet e xhirove vjetore të dy viteve të fundit të leshuara nga Dega e Tatim
Taksave ku shoqëria “ Loti” sh.p.k., “ Shqiponja M” sh.p.k., “ Albshpresa” sh.p.k., “Nika”
sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k, kanë selinë zyrtare nuk janë të tre mujave te fundit, sic kerkohet
në D.S.P.K. Aneksi II, “Kriteret Ekonomike-Financiare”.
II.15.14. Mungojnë raportet e auditimit financiar të bilanceve të shoqërive “Loti” sh.p.k.,
“Shqiponja M” sh.p.k., “Albshpresa” sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k.
II.15.15. Mungojnë statutet e shoqërive “ Loti” sh.p.k., “ Shqiponja M” sh.p.k., “ Albshpresa”
sh.p.k., “Nika” sh.p.k. dhe “Sufa” sh.p.k
II.15.16. Sigurimi i Ofertes nuk është në vlerën prej 2% të vlerës së investimit të paraqitur në
Ofertë. - Sigurimi i Ofertës nuk është kryer në formën e një dopozite bankare apo garancie
nga banka ose shoqëria e licensuar nga shteti për të ushtruar këtë aktivitet. - Koha e
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vlefshmërisë së sigurimit të ofertës
D.S.P.K.

nuk

është në përputhje më atë që kërkohet në

II.15.17. Oferta ka ndryshime, fshirje dhe shtesa pa nenshkrimin e personit të autorizuar.
II.15.18. Tek kontrata e bashkimit nuk janë përcaktuar përqindjet e pjesmarrësve dhe
elementët konkretë, nuk është përcaktuar përfaqësuesi i grupit, nuk janë të gjitha vendimet
e organeve vendimmarrëse të shoqërive pjesëmarrëse në ketë bashkim, nuk janë të gjitha
statutet e shoqërive pjesëmarrëse në këtë bashkim, nuk është e shprehur në kontratë se
pavarësisht nga përqindjet e pjesëmarrësve të shoqërive të përcaktuara të gjitha shoqëritë
pjesëmarrëse në bashkimin e përkohshëm do të jenë përgjegjëse individualisht dhe në
mënyrë solidare ndaj Autoritetit Kontraktues në lidhje me kushtet e përcaktuara në Kontratën
e Koncesionit, siç kërkohet në D.S.P.K. Aneksi I, “Bashkimi i përkohshëm i shoqërive”.
II.15.19. Nuk është e përcaktuar në prokurë se kush është përfaqësuesi i këtij bashkimi
shoqërish, detyrat dhe te drejtat e përfaqësuesit si dhe, nuk është përcaktuar se pavarësisht nga
përqindjet e pjesmarrësve të shoqërive të përcaktuara, të gjitha shoqëritë pjesëmarrëse në
bashkimin e përkohshëm do të jenë përgjegjëse individualisht dhe në mënyrë solidare ndaj
autoritetit kontraktues në lidhje me kushtet e përcaktuara në kontratën e koncesionit sic
kërkohet në Aneksi n I.
II.15.20. Bilancet e dy viteve të fundit të të gjithave shoqërive pjesëmarrëse në këtë bashkim
nuk janë të certifikuara nga tatimet, sic kërkohet në Aneksin II, “Kriteret ekonomikefinanciare”.
II.15.21. Vlera e kontratave të investimeve të realizuara në tre vitet e fundit nuk është më e
madhe se 20 % e vlerës së përgjithshme të investimit, sic kërkohet në Aneksin II, “Kriteret
ekonomike-financiare”;
II.15.22. Nuk janë të gjitha licencat e nevojshme profesionale që lidhen me ekzekutimin e
kontratës, sic kërkohet në Aneksin III, pika 3.
II.15.23. Formulari i përvojës nuk është paraqitur në formën e kërkuar në dokumentat
standarde të tenderit, Aneksi IV.
Plani i biznesit i dorëzuar nga ky bashkim shoqërish bazuar procesverbalit të mbajtur nga
anëtarët e KVO-së ka këto mangësi:
II.15.24. Nuk përputhet vlera e investimit të planit të biznesit me ofertën e paraqitur.
II.15.25. Nuk përputhet kosto makineri- pajisje e plan biznesit me të ofertës.
II.15.26. Nuk përputhet prodhimi vjetor i energjisë me ofertën, ai i vendosur në plan biznes.
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II.15.27. Koha e vënies në shfrytëzim të projektit e paraqitur në ofertë nuk është reflektuar
në plan biznes duke lenë kohën e marrjes së lejeve të përllogaritura në prodhimin dhe të
ardhurat nga shitja.
II.15.28. Tek tabela Cash-Floë, IRR nuk është pozitive dhe nuk është më e madhe se norma
e diskontimit. As NPP nuk është pozitive.
II.15.29. Nuk është e shprehur në terma ekonomikë riinvestimi në normë minimumi 60% të
vlerës fillestare të investimit çdo 25 vjet.
II.15.30. Nuk është vendosur tek plani i biznesit grafiku i punimeve.
II.15.31. Struktura e planit të biznesit nuk është në përputhje me atë që kërkohet në
dokumentat standarde dhe të gjitha vlerat nuk janë të shprehura në monedhën shqiptare (lek)
duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH.
Përsa i përket bilanceve të shoqërive, të cilat kanë marrë përsipër finacimin e projektit kanë
këto probleme:
II.15.32. Vlera e xhirove kumulative të 2 viteve të fundit, nuk është më e madhe ose e
barabartë me vlerën e investimit siç kërkohet në Aneksin II.
II.15.33. Kapitali i vet, nuk është më i madh ose i barabartë me 20 % të vlerës së investimit, siç
kërkohet në Aneksin II. Të gjitha këto të llogariten në varësi të përqindjes që janë angazhuar
shoqëritë përkatëse në bashkimin e përkohshëm. Të hiqen vlerat e investimit të angazhimeve të
këtyre shoqërive me koncesionet e mëparshme (për të cilat kanë fituar koncesionin).
Lidhur me studimin e fizibilitetit të dorëzuar nga ky bashkim shoqërish bazuar
procesverbalit të mbajtur nga K.V.O, ai nuk përmban raportet e detajuara si më poshtë:
II.15.34. Studimi hidrologjik.
II.15.35. Raporti Gjeologo- inxhinierik.
II.15.36. Raporti Hidroteknik dhe hidroenergjetik.
II.15.37. Studimi për skemën elektrike të centralit dhe lidhjes me sistemin energjitik.
II.15.38. Plani i biznesit dhe grafiku i punimeve.
II.15.39. Raporti i vlerësi mit të ndikimit në mjedisin ekologjik dhe social.
II.15.40. Raporti hidroteknik dhe hidroenergjitik nuk është në përputhje me atë që kërkohet në
dokumentat standarde “Përmbajtja e raportit hidroteknik dhe hidroenergjitik”.
II.15.41. Oponenca e Studimit të fizibilitetit nuk është bërë nga një studio e specializuar dhe
licensuar për këtë qëllim.
II.15.42. Nuk janë paraqitur licencat e inxhinierëve dhe e studios, të cilët kanë kryer këtë studim
fizibiliteti.
II.15.43. Nuk është paraqitur licenca e studios dhe e inxhinierëve të cilët kanë kryer
oponencën e studimit të fizibilitetit.
II.15.44. Oponenca e studimit të fizibilitetit, nuk është e plotë për të gjithë elementët e
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projektit dhe të raporteve të paraqitura më sipër. Nuk është shprehur në mënyrë të detajuar
dhe nuk ka dhënë një mendim të plotë dhe me përgjegjësi profesionale.
II.15.45. Informacioni i marrë nga Këshilli i Basenit Ujor i zonës ku do të zbatohet koncesioni
nuk është i shprehur për përparësitë dhe sasinë e ujit që mund të përdoret për prodhimin
e energjisë elektrike dhe sasia e ujit të prurjeve të deklaruara në informacionin e marrë
nga Këshili i Basenit Shkumbin Elbasan nuk është në përputhje me atë paraqitur ne
projekt.
II.16. Në datën 07.08.2014, autoriteti kontraktues ka paraqitur informacion rreth ofertës së
bashkimit të operatorëve ekonomikë dhe përkatësisht dokumentacionin e “Loti” sh.p.k &
“Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k.
II.17. Në datën 08.08.2014, pranë Komisionit të Prokurimit Publik u zhvillua seanca dëgjimore
me palë pjesëmarrëse operatorin ekonomik ankimues “Ecogen” sh.p.k dhe përfaqësues të
autoritetit kontraktues. Në këtë seacë dëgjimore operatori ekonomik u pyet rreth kërkesës së tij
për marrjen e ekspertit. Operatori ekonomik deklaroi se hiqte dorë nga kjo kërkesë.
II.18. Në datën 12.08.2014 mbas shqyrtimit të informacionit të sjellë nga autoriteti kontraktues
Komisioni i Prokurimit Publik me anë të shkresës 1286/6 prot., datë 12.08.2014 ka dërguar
autoritetit kontraktues “Kërkesë për informacion plotësues”, pasi informacioni i sjellë nga këta
të fundit ishte i pamjaftueshëm për kryerjen e plotë të hetimit administrativ.
II.19. Në datën 13.08.2014 pranë Komisionit të Prokurimit Publik u zhvillua seanca
dëgjimore me palë pjesëmarrëse operatorin ekonomik “Shqiponja M” sh.p.k, si përfaqësues
me prokurë nga përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa”
sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k. Në këtë seancë
dëgjimore operatorit ekonomik në fjalë ju paraqitën edhe njëherë pretendimet e operatorit
ekonomik ankimues rreth ofertës së tij dhe ky i fundit kërkoi kohë për të përgatitur kundra
argumentat rreth objektit të ankimimit.
II.20. Në datën 15.08.2014 pranë Komisionit të Prokurimit Publik përfaqësuesi i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Shqiponja M” sh.p.k ka paraqitur në përputhje me përcaktimet në
seancën dëgjimore sqarimet e tij lidhur me ofertën e paraqitur.
II.21. Autoriteti kontraktues në kundërshtim me përcaktimet ligjore edhe pas kërkesës së
bërë nga Komisioni i Prokurimit Publik, nuk ka paraqitur pranë këtij të fundit
informacionin e plotë të ofertuesve.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit pjesërisht të plotë të
depozituar nga autoriteti kontraktues si dhe seancave dëgjimore të zhvilluara pranë Komisionit të
Prokurimit Publik,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues referuar njësisë matëse të
fuqisë së deklaruar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k &
“Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se, nga shqyrtimi i dokumentacionit si të autoritetit kontraktues dhe sqarimeve të dhëna
nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k &
“Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., në seancën dëgjimore të zhvilluar pranë KPP-së rezultoi
se, fuqia e parashikuar për t`u instaluar nga ky bashkim operatorësh vërtet është shprehur në
10.18 KW (shifër kjo e cila i referohet 10180 KW), por referuar studimit të fizibilitetit rezultoi se
shifra 10.18 i referohet njësisë matëse në MW. Pra, operatori ekonomik e ka paraqitur vlerën e tij
në njësi matëse në MW dhe jo në KW, fakt ky i cili, u provua lehtësisht në ofertën e paraqitur
nga ky bashkim operatorësh.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues referuar kostos për njësi e
makinerive dhe pajisjeve për KW fuqi të instaluar, Komisioni i Prokurimit Publik mbas
shpjegimeve të dhëna gjatë seancës dëgjimore, sqarimit të depozituar nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k &
“Nika” sh.p.k., si dhe mbështetur në studimin e fizibilitetit të paraqitur nga ky bashkim
operatorësh rezultoi se:
Vlera e përllogaritur si kosto për njësi e makinerive dhe pajisjeve paraqitur nga oferta e
bashkimit të operatorëve ekonomikë të lartpërmendur ka ardhur si pasojë e fuqisë së deklaruar në
formularin e ofertës në MW, që në KW do të ishte 69.175 lek/kë, si dhe faktit që kjo vlerë ka të
përfshirë edhe TVSH-në.
Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, oferta e paraqitur nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa”
sh.p.k & “Nika” sh.p.k., nuk rezulton me të dhëna të rreme.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin mbi fuqinë e parashikuar për t’u instaluar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa”
sh.p.k & “Nika” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1 Nga verifikimi i ofertës së paraqitur nga bashkimi i shoqërive “Loti” sh.p.k & “Sufa”
sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., dhe përkatësisht
studimit të kryer rezulton se fuqia e llogaritur për t’u instaluar për përroin e Gramës, Bllica 1,2,3
është 10.18 MW ose 10180 KW.
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III.3.2 Referuar Ekspertizës Teknike të kryer nga studio “Derbi-E” sh.p.k, e cila kreu ekspertizën
teknike të projektit të paraqitur nga një shoqëri tjetër pjesëmarrëse në këtë garë, me kërkesë të të
dy bashkimeve të operatorëve ekonomikë “Ecogen” sh.p.k dhe “Albavia” sh.p.k. dhe “Loti”
sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k.,
rezulton se, në lidhje me fuqinë maskimale e cila do të instalohet në këto pellgje, duke u bazuar
në prurjet mesatare, pjerrësinë, si dhe të dhënat e baseneve ujore kjo ekspertizë ka konkluduar se:
“….Duke marrë të mirëqënë kuotat (e rënies) e studimit të fuqisë së Hec-eve…..Totali llogaritet
6857 KW”.
Theksojmë faktin se kjo ekspertizë është pranuar nga të dy bashkimet e shoqërive të
sipërpërmendura, si dhe është paguar po nga këto shoqëri shuma përkatëse e detyrimeve
karshi Ekspertizës.
III.3.3 Referuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, nga shqyrtimi i dokumentacionit
të ofertës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k &
“Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., si dhe raportit të ekspertit gjykon
se, fuqia e pretenduar për t’u instaluar nga ky bashkim operatorësh është më e lartë se sa fuqia
maksimale e përllogaritur nga ekspertiza.
Për pasojë gjykojmë se vlerat e ofruara të fuqisë prej 10.18 MW, nga ana e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa”
sh.p.k & “Nika” sh.p.k., nuk janë të mbështetura teknikisht ose të ketë rritje të parametrave, duke
mos garantuar kështu nga ana teknike realizimin e këtij projekti.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e katërt të operatorit ekonomik ankimues referuar vlerësimit me
pikë të pjesës teknike të projektit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pikëzimi i ofertave të
paraqitura në një procedurë koncesionare, nuk është tagër që i përket Komisionit të Prokurimit
Publik. Metodologjia e vlerësimit e përcaktuar në dokumentat e procedurës koncesionare dhe
përkatësisht në Aneksin V “Kriteret e vlerësimit”, kryhet nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
dhe është ky komision, i cili bën vlerësimin me pikë të ofertës teknike dhe financiare në
përputhje me kriteret e përcaktuara në DSPK.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet mbi dokumentacionin ligjor dhe financiar të dorëzuar nga bashkimi
i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa”
sh.p.k & “Nika” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në Dokumentat Standarde të Procedurës Konkurruese është kërkuar: Aneksi I,
“Informacion bazë, kërkesat ligjore për kualifikim”, ndër të tjera përcaktohet se, kriteret e këtij
aneksi duhet të përmbushen me dokumenta origjinalë ose fotokopje të noterizuara dhe të
lëshuara jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës, si dhe Aneksi II “Kërkesat
ekonomike financiare për kualifikim”, ku operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të dorëzojnë
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dokumentat e kërkuara për të vërtetuar burimet financiare të nevojshme për realizimin e objektit
të konkurrimit.
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k &
“Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., si dhe proçes
verbalit të mbajtur nga autoriteti kontraktues në datën 14.11.2011, rezulton se për të plotësuar
kriteret e përcaktuara në anekset e sipërcituara, të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
këtë bashkim operatorësh kanë paraqitur dokumentacionin ligjor dhe financiar në përputhje me
DSPK.
III.5.3. Për sa më sipër, duke qenë se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa”
sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., ka plotësuar kërkesat e
përcaktura në DSPK lidhur me pretendimet nr. II.15.5-II.15.15 dhe pretendimet II.15.20-II.15.23,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatërove ekonomikë “Loti” sh.p.k &
“Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., plotëson kriteret
e përcaktuara nga autortiteti kontraktues .
Sa më sipër, pretendimet II.15.5-II.15.15 dhe pretendimet II.15.20-II.15.23 të operatorit
ekonomik ankimues nuk qëndrojnë.
III.6. Lidhur me pretendimin II.15.16 të operatorit ekonomik ankimues “Ecogen” sh.p.k referuar
sigurimit të ofertës, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k &
“Nika” sh.p.k., është depozituar formulari i sigurimit të ofertës në formën, afatin kohor dhe në
shumën e kërkuar sipas kërkesave të përcaktuara në DSPK.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Ecogen” sh.p.k, nuk qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin II.15.17 mbi parregullsinë e ofertës, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se, Formulari i Ofertës i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k &
“Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k., është sipas
formularit të përcaktuar në DSPK dhe është nënshkruar në mënyrë të rregullt nga përfaqësuesi i
këtij bashkimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Ecogen” sh.p.k., nuk qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimet II.15.18-II.15.19 e operatorit ekonomik ankimues, i cili
kundërshton prokurën dhe kontratën e bashkëpunimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Loti” sh.p.k & “Sufa” sh.p.k & “Shqiponja M” sh.p.k & “Albshpresa” sh.p.k & “Nika” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit nr. 567/4 prot., datë 19.07.2012 është
shprehur se: “Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k.,
& “Sufa” sh.p.k., përfaqësuar nga shoqëria “Loti” sh.p.k., rezulton se janë paraqitur:
a) Kontratë Bashkëpunimi nr. 12596 rep., nr. 3936 kol., datë 13.11.2012 midis shoqërive “Loti”
sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k.,
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me objekt: “Bashkëpunim pë tenderin me objekt: Për dhënien me koncension të hidrocentralit
BLLICE, që zhvillohet në datë 14.11.2011”.
b) Prokurë e posaçme nr.12597 rep., nr. 3937 prot., datë 13.11.2011, me anë të së cilës
shoqëritë pjesëmarrëse në këtë bashkim shoqërish, kanë caktuar si përfaqësues të bashkimit të
shoqërive: Shoqërinë “Loti” sh.p.k. Nga shqyrtimi i dokumentave të mësipërme, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se ato janë paraqitur në përputhje me parashikimet që autoriteti
kontraktues ka përcaktuar në DSPK”.
Për rrjedhojë këto pretendime nuk merren në shqyrtim pasi përbëjnë gjë të gjykuar.
III.9. Lidhur me pretendimet II.15.24 – II.15.30 dhe pretendimet II.15.33 – II.15.43 të operatorit
ekonomik ankimues referuar planit të biznesit dhe studimit të fizibilitetit të ofertës së paraqitur
nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa”
sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., bazuar në dokumentacionin e sjellë nga autoriteti
kontraktues, procesverbalin e KVO-së si dhe shpjegimet e dhëna nga përfaqësuesi i bashkimit të
operatorëve ekonomikë të lartpërmendur rezultoi se, dokumentacioni i paraqitur nga këta të
fundit ka plotësuar kërkesat e parashikuara në Aneksin III “Kërkesat teknike për kualifikim”,
lidhur me studimin e fizibilitetit dhe planin e biznesit.
Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Loti” sh.p.k. & “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., &
“Sufa” sh.p.k. ka përmbushur kërkesat në përputhje me dokumentat standarde të procedurës
konkurruese.
Pretendimimet II.15.24-II.15.30 dhe pretendimet II.15.33-II.15.43 të operatorit ekonomik
ankimues, nuk qëndrojnë.
III.10. Lidhur me pretendimet II.15.31-II.15.32 referuar vlerave të xhiros dhe bilanceve të
shoqërive që kanë marrë përsipër financimin e projektit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.10.1 Në dokumentat e procedurës konkurruese në Aneksin II “Kërkesat ekonomike/
financiare për kualifikim”, në dokumentat që provojnë burime të mjaftueshme financiare ndër të
tjera përcaktohet: “Ofertuesi duhet të provojë që: i) Xhirot vjetore kumulative të dy viteve të
fundit të jetë të paktën sa investimi i përgjithshëm (pa TVSH) të propozuar nga ofertuesi. ii)
kapitali i vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit të fundit ushtrimor të jetë të paktën
sa 20% e vlerës së investimit të përgjithshëm (pa TVSH) të propozuar nga ofertuesi.”
III.10.2 Nga dokumentacioni i depozituar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Loti” sh.p.k.
& “Shqiponja M” sh.p.k., & “AlbShpresa” sh.p.k., & “Nika” sh.p.k., & “Sufa” sh.p.k., xhirot
vjetore të shoqërive si dhe kapitalet e tyre jo vetëm që përmbushin kriteret e sipërcituara të
përcaktuara nga autoriteti kontraktues, por edhe i tejkalojnë ato, duke vërtetuar burime të
mjaftueshme të shoqërive referuar kapacitetit financiar të tyre.
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III.10.3 Referuar sa më sipër nga shqyrtimi i dokumentacionit KPP gjykon se, bashkimi i
operatorëve ekonomikë të lartpërmendur plotëson kriteret e përcaktuara nga autoriteti
kontraktues.
Pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.11. Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të objektit të ankesës, informacionit të
dhënë nga autoriteti kontraktues dhe ofertave të paraqitura nga bashkimet e përkohshme të
shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë konkurruese si dhe në mbështetje të nenit 1 të ligjit nr.
9663, datë 18.12.2006, “Për Koncensionet”, në të cilin përcaktohet se: “Qëllimi i këtij ligji është
të korrigjojë kuadrin e nevojshëm për nxitjen dhe lehtësimin e zbatimit të projekteve
koncesionare, të financuara nga sektori privat, duke rritur transparencën, barazinë, efikasitetin
dhe qëndrueshmërinë afatgjatë në zhvillimin e projekteve [...]”, si dhe nenit 12, pika 2 “Kufijtë e
shqyrtimit të ankesës” të VKM nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores për
përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj
procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura”, konstatoi se,
edhe operatori ekonomik ankimues me përfaqësues shoqërinë “Ecogen” sh.p.k., në ofertën e tij
ka deklaruar se fuqia e parashikuar për tu instaluar nga ky i fundit është 7804 KW, vlerë e cila,
bie gjithashtu në kundërshtim me ekspertizën teknike të pranuar nga vetë ky operator ekonomik
(shiko pikën III.3.2). Për rrjedhojë, gjykojmë se, edhe oferta e paraqitur nga ankimuesi, nuk është
në përputhje me kapacitetet teknike, duke mos garantuar kështu nga ana teknike realizimin e
këtij projekti.
Në kushtet kur, nuk mbetet më asnjë ofertë e suksesshme në kuptim të ligjit, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kjo procedurë koncesionare duhet të anulohet.
III.11.1 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson të theksojë se, ofertat e paraqitura nga operatorët
ekonomikë në këtë procedurë konkurruese dhe, përkatësisht, dokumentacioni ligjor dhe financiar
i tyre, paraqet situacionin e këtyre shoqërive për periudhën kohore 2009, 2010 dhe 2011.
III.11.2 Bazuar në dokumentat standarde të procedurës konkurruese, operatorët ekonomikë
pjesëmarrës si pjesë të ofertës së tyre teknike kanë depozituar sigurimin e ofertës sipas
“Formularit të sigurimit të ofertës”, në masën 2% të vlerës së projektit në formën e një depozite
apo garancie ku, kjo e fundit është e vlefshme për një periudhë në total prej 180 ditë (30+150
ditë).
III.11.3 Në dokumentat standarde të procedurës dhe përkatësisht në pikën 3.2.2 përcaktohet:
“[…] Për arsye të motivuara autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga ofertuesi zgjatjen e
periudhës së vlefshmërisë së Sigurimit të Ofertës, në rast se rrethana të caktuara ndikojnë në
shtyrjen e afatit të vlerësimit të ofertës përkatëse ose në dorëzimin e Sigurimit të Kontratës ose
në çdo rast tjetër që ndikon në shtyrje e ndonjë afati të detyryeshëm. Mos shtyrja e periudhës së
vlefshmërisë së Sigurimit të Ofertës përbën shkak për skualifikimin e ofertuesit”. Nga
informacioni i sjellë nga autoriteti kontraktues mbi zhvillimin e procedurës, nuk rezulton të jëtë
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kryer shtyrja e periudhës së afatit të vlefshmërisë së ofertës për ofertat ekonomike të mbetura në
garë.
III.11.4 Bazuar në VKM Nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullorave të vlerësimit dhe
të dhënies së koncesioneve”, Kreu V, pika 2 “Informacione specifike”, paragrafi lidhur me
kapacitetet financiare dhe ekonomike përcakton: “kapacitetet financiare dhe ekonomike i
shërbejnë autoritetit kontraktues për njohjen e gjendjes financiare të ofertuesve dhe mundësisë
së tyre për ekzekutimin me sukses të kontratës së koncesionit. Si rrjedhim një operator me bilanc
ekonomik negative për një periudhë tre vjeçare mund të shërbejë si tregues për paaftësinë e
operatorit ekonomik për përmbushjen e kontratës.”
III.11.5 Referuar arsyetimit të mësipërm dhe ecurisë së zhvillimit të kësaj procedure gjykojmë
se, autoriteti kontraktues në kushtet tejkalimit të afateve të realizimit të kësaj procedure
konkurruese, me mosveprimet e tij për mos zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së ofertës ka sjellë si
pasojë pasjen në garë të ofertave ligjërisht të pavlefshme. Pezullimi i procedurës për shkaqe të
ndryshme, në rastin konkret kalimi i saj në shqyrtim gjyqësor, nuk pezullon ecurinë e afatit të
vlefshmërisë së ofertës. Autoriteti kontraktues, referuar sa më sipër ka vepruar në kundërshtim
me përcaktimet e VKM-së Nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullorave të vlerësimit
dhe të dhënies së koncesioneve”, Kreu V, pika “e”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, duke qenë se kjo procedurë konkurruese është
zhvilluar në 14.11.2011, kapacitetet ligjore, finaciare dhe teknike të kërkuara në DSPK,
dokumentacioni i dorëzuar nga ofertuesit në përputhje me bazën ligjore sipërcituar, nuk përbën
më tregues real të këtyre kapaciteteve, pasi realisht ka kaluar një periudhë kohore shumë e gjatë
dhe këto kapacitete mund të kenë pësuar ndryshime, për të cilat autoriteti kontraktues nuk është
në dijeni e për rrjedhojë referuar bazës ligjore sipërcituar autoriteti kontraktues, nuk ka treguesit
e nevojshëm për t’u garantuar mbi realizimin dhe përmbushjen me sukses të kontratës së
koncesionit.
Rrjedhimisht të ndodhur në kushtet e një garë me oferta ligjërisht të pavlefshme (tejkalimi i afatit
të sigurimit të ofertës), asnjë oferte të suksesshme, si dhe mungesës së treguesve real dhe aktual
të kapaciteteve ligjorë, financiarë e teknikë të këtyre ofertave Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se arsyet e mësipërme përbëjnë shkak për anulimin e procedurës koncesionare objekt
gjykimi.
Në këto kushte, bazuar në nenin 24/1, nenin 25 e vijues të ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për
Koncensionet”, VKM nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e
rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të
koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura”, dhe “Për një ndryshim në
vendimin nr.27”, date 19.1.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
vlerësimit dhe të dhënies së konçensioneve”, Komisioni i Prokurimit Publik me shumicë
votash,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë me përfaqësues
operatorin ekonomik “Ecogen” sh.p.k për procedurën koncesionare me objekt: “Dhënie
me koncension të hidrocentralit BLLICE, nëpërmjet shfrytëzimit hidroenergjitik të përroit
të Bllicës, Rrethi Dibër ”, zhvilluar nga autoriteti kontraktues Ministria e Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjetikës, në datën 14.11.2011 (sot Ministria e Energjisë dhe Industrisë);
2. Autoriteti kontraktues të anulojë procedurën koncesionare të lartpërmendur sipas
konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik;
3. Autoriteti Kontraktues të dërgojë një informacion me shkrim brenda afateve ligjore nga
marrja dijeni, lidhur me zbatimin e vendimit të sipërpërmendur, duke dokumentuar
veprimet e kryera;
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomikë “Ecogen” shpk;
5. Kundër këtij vendimi, ankimuesi mund të bëjë ankim brenda 30 ditëve nga data e marrjes
dijeni, në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative;
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1227 Protokolli
Datë 09.11.2012
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Cakaj
(pjesërisht kundër)

Anëtar
Hektor Mucaj

Kryetar
DENAR BIBA
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MENDIM KUNDER I ANETARIT TE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK
MUHARREM CAKAJ
Nuk jam dakort me projekt vendimin e paraqitur dhe konkretisht me pikat III.11.1, III.11.2,
III.11.3, III.11.4, III.11.5, pasi:
Së pari:
Në VKM Nr. 27, datë 19.1.2007 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE
TË DHËNIES SË KONCESIONEVE”, i ndryshuar me VKM nr. 104, datë 28.02.2007, VKM nr.
87, date 16.01.2008, VKM nr. 544, datë 1.5.2008, VKM nr. 469, date 16.06.2010 dhe VKM
nr.269 date 18.04.2012, Kreu V, pika “e” përcaktohet shprehimisht se:
Formulari i sigurimit të ofertës:
- Ky formular shërben si një masë mbrojtëse për autoritetin kontraktues, në rastet e ofertave të
papërgjegjshme apo tërheqjes në mënyrë të njëanëshme pas hapjes së tyre. Sigurimi i ofertës ka
formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi e
liçensuar nga shteti për të ushtruar këtë aktivitet.
- Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, me vlerë 2% të
vlerës së projektit ose të shërbimit, të përcaktuar në dokumentat e procedurës konkurruese.
Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm për 150 ditë nga afati përfundimtar për dorëzimin e
ofertave, por dokumentat e procedurës konkurruese mund të parashikojnë një periudhë të
ndryshme vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës.
Lëshuesi i sigurimit të ofertës duhet të:
- mos vendosë asnjë kusht për pagimin; dhe
- të paguajë shumën brenda 15 ditëve nga marrja e një kërkese zyrtare nga autoriteti
kontraktues.
Referuar në sa mësipër rezulton e qartë se formulari i sigurimit të ofertës është një dokument
(masë mbrojtëse e autoritetit kontraktues) për të ruajtur procedurën e konkurrimit nga ofertat e
papërgjeshme.
Në rastin konkret asnjë prej operatorëve ekonomikë pjesëmarrës nuk rezulton të ketë treguar
papërgjegjshmëri apo mungesë interesi në këtë procedurë konkurruese, përgjatë të gjithë procesit
të kësaj procedure dhe këtë e vërteton më së miri:
a) Pjesëmarrja në procesin gjyqësor të zhvilluar, për këtë procedurë konkurimi;
b) Ankesa e paraqitur pranë KPP-së;
c) Pjesëmarrja e ankimuesit dhe pales së ankimuar dhe dhënia e sqarimeve në seancat
dëgjimore.
Referuar mbi këto fakte, dukshëm konstatoj interesin dhe përgjegjshmërinë e pjesëmarrësve në
këtë procedurë konkurruese.
Së dyti
Sic parashikohet edhe në bazën ligjore të sipërcituar, zgjatja e periudhës së sigurimit të ofertës
është një veprim i cili i atribuohet autoritetit kontraktues dhe kërkohet po nga ky i fundit ndaj
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë konkurruese, me qëllim shmangien e
ofertave të papërgjegjshme dhe deri në momentin e nënshkrimit të kontratës (kohë në të cilën
paraqitet formulari i sigurimit të kontratës), në përputhje me Kreun V, pika “ë” të VKM Nr. 27,
datë 19.1.2007 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË
KONCESIONEVE”, i ndryshuar.
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Për pasojë, në rastin konkret gjykoj se nga ana proceduriale ky veprim duhet të kryhet nga
autoriteti kontraktues, pasi KPP të marrë vendimin përfundimtar administrativ mbi këtë çështje.
Pra kemi të bëjmë me një veprim juridik procedurial, i cili:
a) duhet të kryhet nga autoriteti kontraktues (dhe jo KPP); si dhe
b) duhet të kryhet nga autoriteti kontraktues në të ardhmen (pas daljes së vendimit të KPP).
Së treti
Në lidhje me garancitë financiare si bilanci, kapitalet e luajtshme e të paluajtshme të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë konkurruese, gjykoj se duhet të vlerësohen në
përputhje me kërkesat kualifikuese dhe bazën ligjore të ligjore të periudhës në të cilën është
zhvilluar procedura konkurruese, nga ku rezulton se të gjithë operatorët e kualifikuar janë
vlerësuar në përputhje me kërkesat e DSPK, bazuar kjo edhe në nenin 3 “Parimet e
Veprimtarisë” të VKM nr. 469 datë 16.06.2010 ku parashikohet se: “Në veprimtarinë e tij,
Komisioni zbaton kërkesat e legjislacionit në fuqi, si dhe kujdeset për efikasitetin dhe
qëndrueshmërinë afatgjatë në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës dhe të shërbimeve
publike”.
Nuk jam dakord me gjykimin nga ana e KPP se “dokumentacioni i dorëzuar nga ofertuesit në
nuk përbën tregues real të këtyre kapaciteteve, pasi është i vjetër”, pasi mendoj se ky gjykim
është e drejtë e autoritetit kontraktues.
Nga ana tjetër, bazuar në VKM nr. 469 datë 16.06.2010, neni 12 “Kufijtë e shqyrtimit të
ankesës” ku parashikohet se:
1. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë.
2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të
autoritetit kontraktues gjatë procedurës së koncesionit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e
tyre;
gjykoj se në rastin konkret nuk ndodhemi në as kushtet e pikës 1 të nenit 12 (pasi nuk është
objekt ankese në pretendimet e ankimuesit); si dhe
as në kushtet e pikës 2 të nenit 12 (pasi siç kam parashtruar mësipër ky është një veprim juridik
procedurial i cili i atribuohet posaçërisht autoritetit kontraktues, si dhe duhet të kryhet në të
ardhmen pra pas daljes së vendimit të KPP-së).
ANETARI I KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK
MUHARREM CAKAJ
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