KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 736/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 18/12/2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Eurocol Service” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF 12162-10-202015 me objekt “ Blerje gjenerator 100 KVA” me fond limit
3,000,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
02.11.2015 nga autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.

Ankimues:

“Eurocol Service” sh.p.k
Adresa: Rruga “Murat Toptani” Qendra e biznesit “Eurocol”
kt.06 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Albpetrol Sh.a.
Adresa: Lagjia “29 Marsi”, Patos, Selia rruga “Fier-Patos” km 7,
Fier

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 21.10.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF 12162-10-20-2015 me objekt “ Blerje
gjenerator 100 KVA” me fond limit 3,000,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
02.11.2015 nga autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.
II.2 . Në datën 02.11.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Në datën 13.11.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
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.
2.
3.
4.
5.

“Eurocol Service” sh.p.k.
“Ferit Myftar” p.f.
“Hest” sh.p.k.
“Vesa 2014” sh.p.k.
“Alen Co” sh.p.k.

1,995,000 lekë skualifikuar;
2,480,000 lekë skualifikuar;
2,790,000 lekë skualifikuar;
2,940,000 lekë kualifikuar;
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.3.1. Operatori ekonomik është njoftuar për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se :
“[...] Ka detyrime për TVSH-në sipas vërtetimit nr.77411/1 të paraqitur. Autorizimi i prodhuesit
nuk është i rregullt. Është lëshuar në datë 02.11.2015 ndërkohë që është noterizuar në datë
31.10.2015[…]”
II.4. Në datën 18.11.2015, operatori ekonomikë ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.5. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVO-së
me argumentat se: “[...] Për çështjen ka detyrime tatimore për TVSH-në sipas vërtetimit
nr.77411/1 të paraqitur sqarojmë: Sektori i kontributeve për Sigurimet Shoqërore dhe
Shëndetësore” ka kompetencë të verifikojë gjendjen e detyrimeve për kontributet shoqërore dhe
shëndetësore. Ky sektor ka vërtetuar se nuk kemi asnjë detyrim kontributesh të papaguar (
Vërtetimi nr.77411/1. Theksojmë se organi kompetent për vlerësimin e detyrimeve tatirmore për
TVSH është zyra e Tatim Taksave dhe jo sektori i kontributeve Sig Shoq e Shëndetësore, i cili ka
akses të pjesshëm në sistemin e të dhënave. Zyra e tatim taksave vërteton se nuk kemi detyrime
në TVSH. Në fakt në asnjë nga vërtetimet e lëshuara nga organi i Tatim Taksave nuk figuron
asnjë detyrim i papaguar në kohë. Vërtetim nr.56197 (bashkëngjitur),, Vërtetim nr.80036
(bashkëngjitur), Vërtetim nr.83305/1 (bashkëngjitur). Për çështjen “Autorizimi i prodhuesit nuk
është i rregullt. Është lëshuar në datë 02.11.2015 ndërkohë që është noterizuar në datë
31.10.2015” sqarojmë se Autorizimi i prodhuesit ka të shënuar datën kur fillojnë efektet ligjore
të autorizimit ( pra dt.02.11.2015 kur hapet tenderi) pra jo datën e përpilimit të tij. Ky autorizim
ashtu si edhe të gjithë dokumentet e kërkuara nga tenderi përkthehen, noterizohen dhe shpesh
ngarkohen në sistem përpara datës së hapjes së tenderit. Ju kemi vendosur edhe një marrëveshje
për shitje gjeneratorësh midis nesh dhe prodhuesit të gjeneratorëve ku specifikohet se
autorizohet Eurocol Service të shesë paisjet e prodhuesit nga ai në territorin shqiptar, i vlefshëm
për të gjitha shitjet me apo pa tender.[...]”
II.6. Në datën 26.11.2015 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.8457/2 datë 26.11.2015 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik.
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II.6.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Për sa i përket pretendimit tuaj në lidhje me përmbushjen e detyrimeve
tatimore për TVSH.Komisioni i ngritur e vlerësoj të rregullt ankesën tuaj dhe i konsiderojë si të
përmbushura këto detyrime, por ju bëjmë me dije se në fazën e vlerësimit të ofertave komisioni
ka bërë një vlerësim të drejtë në lidhje me detyrimet tuaja tatimore në shumën prej 680,805 lekë
pasi shkresa me nr.83305/1 prot datë 17.11.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë është njoftuar vetëm gjatë fazës të ankimit tuaj pasi kjo shkresë nuk ka qenë e ngarkuar
në sistem. Përsa i përket pretendimit tuaj në lidhje me aturizimin e prodhuesit, Komisioni
vlerësoj se shkresa që mban datën 02.11.2015 “Autorizim Prodhuesi” ka parregullsi të
theksuara dhe si e tillë përbën shkak për skualifikimin tuaj. Sqarojmë s e këto parregullsi kanë të
bëjnë më datën e autorizimit të prodhuesit ( data 02.11.2015) e cila bie ndesh me datën e
noterizimit dhe përkthimit të këtij dokumenti (që është data 31.10.2015). Nuk mund të ndodhë që
dokumenti të përkthehet dhe të noterizohet dhe pastaj të prodhohet. [...]”
II.7. Në datën 26.11.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 07.12.2015 me anë të shkresës nr.8891 datë 04.12.2015, autoriteti kontraktor ka
dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Eurocol Service” sh.p.k. mbi s’kualifikimin e
ofertës tij me argumentin se “[...]Ka detyrime për TVSH-në sipas vërtetimit nr.77411/1 të
paraqitur. […]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.1.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit”, është kërkuar: “[...] Një
dokument që vërteton se (subjekti juaj): a)
ka plotësuar detyrimet fiskale, b) ka paguar të
gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata Tatimore. Kriteret e
Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere
(pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e
hapjes së ofertës. [...]”
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III.1.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin
e kriterit të mësipërm operatori ekonomik ankimues “Eurocol Service” sh.p.k. ka dorëzuar:
-

-

Vërtetim Nr.56197 prot datë 06.08.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë
me anë të së cilës vërtetohet se “ [...] Vërtetojmë se tatimpaguesi “Eurocol Service”,
regjistruar me NIPT J72111003K me përfaqësues z. Robert Kasneci me aktivitet
“Tregëtim,
instalim
e
mirëmbajtje
makineri
e
paijse
elektrike,
elektromjekësore,telekomunikacion,mekanike, ngritëse, ftohëse, ndërtimi, buqësore,
artizanale, sociale, transportin e tyre. Në sistemin informatik të tatimeve rezulton që nuk
ka detyrime në TVSH, Tatim Fitim, Kontribute Sigurime Shoqërore e Shëndetësore dhe
TAP, Tatim i mbajtur në burim. [...]”
Vërtetim Nr.77411/1prot datë 08.10.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë
“ Për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për tatimpaguesin”. Në
vërtetimin e mësipërm të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë deklarohet se :
“[...] Subjekti ka detyrime në TVSH 680,805 lekë [...]”

III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Nr.77411/1prot datë 08.10.2015 lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore Tiranë “Për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për
tatimpaguesin” operatori ekonomik ankimues nuk ka vërtetuar se plotëson kriteret e
përgjithshme të kualifikimit në drejtim të vërtetimit se subjekti nuk ka detyrime tatimore. Me anë
të vërtetimit të mësipërm, operatori ekonomik ankimues vërteton vetëm faktin se subjekti i tij ka
ka detyrime në TVSH 680,805 lekë. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
megjithëse vërtetim Nr.56197 prot datë 06.08.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se subjekti nuk ka detyrime tatimore është një vërtetim i
vlefshëm në momentin e dorëzimit të ofertave ekonomike për vetë faktin se është lëshuar jo më
pare se tre muajt e fundit në përputhje me kriteret e përgjithshme të kualifikimit, ky vërtetim
është i një date më të hershme se data e lëshimit të vërtetimit nr.77411/1prot datë 08.10.2015.
Nga shqyrtimi i vërtetimit Nr.77411/1prot datë 08.10.2015, rezulton se “[...] Subjekti ka
detyrime në TVSH 680,805 lekë [...]”. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për
sa kohë që vërtetimi i mësipërm është i një date më të vonë ( datë 08.10.2015) se vërtetimi nr.
nr.56197 prot datë 06.08.2015 e sa më sipër do të konsiderohet si dokumentacion provues në
lidhje me plotësimin e kritereve të përgjithshme të kualifikimit.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të
dorëzojnë ofertën në përputhje me dokumentet e tenderit dhe kërkesat e autoritetit kontraktor. Në
parashtrimet me shkrim dorëzuar pranë autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar Vërtetimin Nr.83305/1prot datë 17.11.2015 të
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, një dokument i cili nuk është dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike dhe me një datë të mëvonshme se sa data e zhvillimit të
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procedurës së prokurimit objekt ankimi ( datë 02.11.2015). Në nenin 48, pika 4 gërma “b” të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht
se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b) ofertat dorëzohen në rrugë elektronike, sipas
përcaktimit në aktet nënligjore […]” Referuar nenit 48 pika 4 gërma “b” të LPP-së ofertat
dorëzohen në formë elektronike përmes sistemit të prokurimeve elektronike si edhe pikës 1 të
VKM Nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit në mënyrë
elektronike” në të cilën parashikohet se “Të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete
elektronike.” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ankimuesi ka patur në dispozicion kohën
e mjaftueshme për të dorëzuar dokumentacionin e plotë dhe provues mbi përmbushjen e
kritereve të përgjithshme të kualifikimit në drejtim të vërtetimit të plotësimit të detyrimeve
fiskale.
Në nenin 45 “ Kriteret e përjashtimit të kandidatëve ose ofertuesve” , pika 2 gërma “d” të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “ […] Çdo
kandidat ose ofertues përjashtohet nga pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, në rastet kur:
d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në
përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e Origjinës […]”.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimuese mbi
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 operatori ekonomik
ankimues “Eurocol Service” sh.p.k nuk përmbush kriteret e përgjithshme të kualifikimit dhe
gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e s’kualifikuar, 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.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1.

Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Eurocol Service” sh.p.k , për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF 12162-10-20-2015 me
objekt “ Blerje gjenerator 100 KVA” me fond limit 3,000,000 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 02.11.2015 nga autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.
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2.

Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.

3.

Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.

4.

Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1792 Protokolli; Datë 26.11.2015;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim paralel
Ne, anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim K.P.P.), Juliana Hoxha dhe Hektor
Balluku jemi dakord me dispozitivin e vendimit por shfaqim mendim të ndryshëm në lidhje me
arsyetimin e vendimit për sa i përket shkakut të dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik
“Eurocol Service” sh.p.k. për ankesën me objekt: Shfuqizimin e vendimit KVO-së për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Eurocol Service” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF 12162-10-20-2015 me objekt “ Blerje
gjenerator 100 KVA” me fond limit 3,000,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
02.11.2015 nga autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.

Arsyetojmë
I. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Eurocol Service” sh.p.k. mbi s’kualifikimin e
ofertës tij me argumentin se “[...]Për çështjen “Autorizimi i prodhuesit nuk është i rregullt.
Është lëshuar në datë 02.11.2015 ndërkohë që është noterizuar në datë 31.10.2015” sqarojmë se
Autorizimi i prodhuesit ka të shënuar datën kur fillojnë efektet ligjore të autorizimit ( pra
dt.02.11.2015 kur hapet tenderi) pra jo datën e përpilimit të tij. Ky autorizim ashtu si edhe të
gjithë dokumentet e kërkuara nga tenderi përkthehen, noterizohen dhe shpesh ngarkohen në
sistem përpara datës së hapjes së tenderit. Ju kemi vendosur edhe një marrëveshje për shitje
gjeneratorësh midis nesh dhe prodhuesit të gjeneratorëve ku specifikohet se autorizohet Eurocol
Service të shesë paisjet e prodhuesit nga ai në territorin shqiptar, i vlefshëm për të gjitha shitjet
me apo pa tender.[...]”. vërejmë se :
I.2. Në Shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, kapaciteti teknik të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[...]Ofertuesi në rast se nuk është
prodhues, të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi, ose distributor i autorizuar, i cili merr përsiper
të furnizojë Ofertuesin me artikujt objekt prokurimi. Në rastin e distributorit të autorizuar të
paraqitet edhe dokumenti që verteton se distributori është i autorizuar nga firma prodhuese
(Autorizimi/et të jetë i përkthyer dhe i noterizuar, nëse nuk është ne gjuhën shqipe) [...]”
I.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik ankimues “Eurocol Service” sh.p.k. ka dorëzuar:
-

Autorizim Pordhuesi lëshuar nga shoqëria “Bruno” s.r.l. për shoqërinë “Eurocol Service”
sh.p.k., i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i vërtetuar nga noteri publik në Republikën e
Shqipërisë.
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I.4. Nënvizojmë faktin se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit
është ai i transparencës parashikuar nga neni 2 gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Sa më sipër, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike, konstatohet se në Formatin original në gjuhën angleze
autorizimi i prodhuesit të lëshuar nga shoqëria “Bruno” srl për shoqërinë “Eurocol Service”
sh.p.k. data e autorizimit është 02.11.2015 e cila korespondon me datën e zhvillimit të
procedurës së prokurimit, dorëzimit të ofertave për pasojë nuk lidhet më datën se kur është
lëshuar dokumeti i mësipërm. Akoma me tej, referuar Vërtetimit të Përkthimit nr.2261 rep të
hartuar para një noteri publik, ky akt mban datën 31.10.2015, një datë me të hershme se vet
data e shkruar në aktin origjinal datë 02.11.2015. Nga konstatimet e elementeve të mesipërm dhe
mosperputhshmerisë se tyre krijoj bindjen se Autorizimi i Prodhuesit nuk përmban elementet
formal të vlefshërisë se tij si dhe ka mosperputhje të momentit të daljes se aktit origjinal me
momentin e njësimit të tij më origjinalin, nga dokuemtacioni rezulton se noterizimi është bërë
me përpara në kohë se dalja e vet aktit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.

Juliana Hoxha
Anëtar

Hektor Balluku
Anëtar
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