KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 559/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje gazi të lëngët për
ngrohje për kaldajën”, me fond limit 2.916.667 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 14.07.2014, nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Financave”.

Ankimues:

“MB Kurti” sh.p.k.
Lagja “Xhevdet Nepravishta”, Lushnje

Palë e ankimuar:

Ministria e Financave
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti,
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara 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;
1.4 Autoriteti kontraktor e ka publikuar procedurën e prokurimit në kundërshtim me VKM nr.
53, datë 21.01.2009, e për pasojë KPP nuk do ta shqyrtojë në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.06.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje
gazi të lëngët për ngrohje për kaldajën”, me fond limit 2.916.667 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 14.07.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “MB Kurti” sh.p.k.

35 lekë marzh fitimi i shprehur në vlerë absolute
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II.3. Në datën 13.08.2014 operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit, për arsyet si më
poshtë vijon:
Oferta nuk është plotësuar sipas kërkesave të ligjit të prokurimit publik. Oferta e
plotësuar është më e madhe se fondi limit.
II.4. Në datën 19.08.2014, operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...] Në procedurat e prokurimit për blerje karburanti dhe gazi referuar rregullave për
prokurimin publik konkurohet me marzh fitimi për litër ose për kilogram në vlerë absolute dhe
në përqindje, pra nuk konkurohet me fond limit dhe gjithashtu në këto lloj procedurash sasia e
karburantit/gazit është sasi e pritshme në varësi të çmimeve të botuara në Buletinin e Agjencisë
së Prokurimit Publik. Oferta jonë për gaz është në përqindje 30% dhe në vlerë absolute 35 lekë
për kilogram. Kontrata eventuale për blerjen e gazit do të lidhet me këto të dhëna si dhe me
fondin limit të publikuar nga ana juaj, ndërsa sasia e gazit në kg do të jetë një sasi e pritshme në
varësi të Bursës Ndërkombëtare. Për çështje të ngjashme Komisioni i Prokurimit Publik ka
marrë vendim, duke i konsideruar si të padrejta skualifikimet e shoqërive për shkak të fondit
limit në procedurat e blerjes së karbuarantit dhe gazit të cilat prokurohen me marzh fitimi dhe
kuotohen me burse.
Për sa më sipër, oferta jonë ekonomike nuk e kalon fondin limit të shpalluar nga autoriteti
kontraktor Ministria e Financave dhe për rrjedhojë nuk mund të përdoret nga K.V.O-ja si kriter
për skualifikimin e shoqërisë tonë.
Sa më sipër duke parë se plotësojmë të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktor dhe se kemi
çmimin më me leverdi ekonomike kërkojmë rishikimin e vendimit të marë nga KVO, kualifikimin
e shoqërisë MB Kurti sh.p.k.
II.5. Operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. sqaron se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti
kontraktor në lidhje me ankesën e bërë prej tij.
II.6. Në datën 05.09.2014 operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 16.09.2014, nëpërmjet shkresës me nr.12205/1 prot., datë 16.09.2014, me objekt:
“Mbi vendimin me nr. 1526/1 protokolli, datë 08.09.2014”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik
“MB Kurti” sh.p.k.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje gazi të lëngët
për ngrohje për kaldajën”, me fond limit 2.916.667 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
14.07.2014, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 53, datë 21.01.2009 “Për ngarkimin e
Ministrisë së Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për
llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime”,
i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “[...] Ngarkimin e Ministrisë së Brendshme, si organ
qëndror blerës, për kryerjen e procedurave të prokurimit, në emër dhe për llogari të
Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrave të linjës, për
blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të poshtëshënuara: […] ii) Blerje karburanti, përveç
vajgurit Jet A1 dhe karburantit për nevojat e bordeve të kullimit”.
Gjithashtu në këtë VKM janë përcaktuar procedurat si edhe institucionet në rolin e autoriteteve
kontraktor të cilat do të përjashtohen nga kjo procedurë.
III.1.2. Nga shqyrtimi i ankesës në lidhje me këtë procedurë prokurimi rezulton se Ministria e
Financave e ka zhvilluar vetë këtë procedurë prokurimi në rolin e autoritetit kontraktor të
interesuar, ndërkohë që as procedura dhe as ministria përkatëse në rolin e autoritetit kontraktor,
nuk përfshihen në përjashtimet e përcaktuara në VKM e mësipërme.
Bazuar në legjislacionin për prokurimin publik, organi qendror blerës është ai i cili kryen
procedurat në emër të autoriteteve që kanë nevojë të prokurojnë të njëjtin mall, punë ose shërbim
dhe qëllimi i blerjes së përqendruar është për një mirëpërdorim të fondeve publike, duke
mundësuar në këtë rast përfitime ekonomike për shkak të rritjes së sasisë së mallrave, punëve ose
shërbimeve homogjene dhe që ofrohen në treg me kushte të ngjashme.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kryerja e procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi, në kundërshtim me bazën ligjore të sipërcituar, përbën shkak për anulimin e kësaj të
fundit.
Referuar në sa mësipër, pretendimet e ankimuesit nuk do të merren në shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje gazi të lëngët për
ngrohje për kaldajën”, me fond limit 2.916.667 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
14.07.2014, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit për shkaqet e konstatuara më
lart.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kthejë tarifën financiare të paguar nga operatori ekonomik
“MB Kurti” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1526 Protokolli
Datë 05.09.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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