REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 354/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 14.05.2015, mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. në procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile, viti 2015”,
me fond limit 1.532.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.04.2015
nga autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit Gjirokastër.

Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k.
Lagja “18 Shtatori”, Gjirokastër.

Autoriteti Kontraktor: Bordi i Kullimit Gjirokastër
Ish S.M.T., Gjirokastër.
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”,
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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar pjesërisht 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile, viti 2015”, me fond limit
1.532.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Bordi i
Kullimit Gjirokastër.
II.2. Në datën 04.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 08.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Anakonda” sh.p.k.,
“Taulanti” sh.p.k.
“Muca” sh.p.k.

1.325.122,00 Lekë (pa TVSH),
1.363.658,00 Lekë (pa TVSH),
1.443.170,00 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

II.4. Në datën 13.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërisë “Anakonda” sh.p.k., me
pretendimin se oferta e paraqitura prej kësaj shoqërie është nën koston minimale ligjore, duke
mos mbuluar dot shërbimin e kërkuar.
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II.5. Në datën 16.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 61/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
arsyetimin se, shoqëria “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ofertë në koston ligjore dhe ka
parashikuar saktë të gjitha detyrimet minimale ligjore.
II.6. Në datën 24.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.7. Në datën 06.05.2015, me anë të vendimit KPP 274/2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. për procedurёn
e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim roje civile, viti 2015”, me fond
limit 1.532.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Bordi i Kullimit Gjirokastër.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 08.04.2015 mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Anakonda” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
II.8. Në datën 14.05.2015, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës, duke zbatuar
vendimin KPP 274/2015 dhe ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës nëpërmjet portalit
elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e rivlerësimit:
“Anakonda” sh.p.k.,
“Taulanti” sh.p.k.
“Muca” sh.p.k.

1.325.122,00 Lekë (pa TVSH),
1.363.658,00 Lekë (pa TVSH),
1.443.170,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

II.9. Në datën 20.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 61/5 prot., datë
15.05.2015, ka vënë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit KPP
274/2015, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
II.10. Në datën 25.05.2015, me anë të vendimit KPP 274/3 /2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi të heqë pezullimin për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbim roje civile, viti 2015”, me fond limit 1.532.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
04.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit Gjirokastër dhe të lejojë këtë të fundit të
vazhdojë me hapat e tjera të procedurës së prokurimit.
II.11. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e tij me pretendimin se
preventivi i çmimit për një roje në muaj është i regullt dhe në koston ligjore por, shuma që del
nga shumëzimi i çmimit për njësi me numrin e rojeve dhe afatin e shërbimit ishte 1.325.122 lekë
ndërkohë që duhej të ishte 1.325.122,2 lekë, pra 0.2 lekë më e vogël. Sipas ankimuesit në këtë
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rast kemi të bëjmë me një gabim aritmetik dhe KVO duhet të kishte kërkuar korrigjimin e
gabimit aritmetik të ofertës.
Gjithashtu, ankimuesi pretendon se operatorët ekonomikë “Taulanti” sh.p.k. dhe “Muça” sh.p.k.,
me pretendimin dokumentacioni i paraqitur prej tyre nuk është i plotë apo i saktë e rrjedhimisht
nuk plotëson kriteret e kualifikimit.
II.12. Në datën 28.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., duke mos marrë
përgjigje nga autoriteti kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë Bordit të Kullimit Gjirokastër.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në bazë të vendimit KPP 274/5 /2015, datë 06.05.2015 të Komisionit të Prokurimit Publik,
operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. rezulton i skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
III.1.1. Në ankimin drejtuar autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, operatori
ekonomik “Anakonda” sh.p.k, kundërshton skualifikimin e tij, duke pretenduar se lidhur me
ofertën ekonomikë të dorëzuar prej tij, kemi të bëjmë më një gabim aritmetik.
III.1.2. Në Nenin 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 4 të VKM-së nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” përcaktohet “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.”
III.1.3. Në Dokumentat e Tenderit, II. “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 3
“Vlerësimi i Ofertave”, pika 3.2. “Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra”, nënpika 3.2.1.
përcaktohet “Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
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aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton
menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe
mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t’a ketë miratuar këtë
komunikim që i është bërë. …”
Me vendimin KPP 274/2015, datë 06.05.2015 të Komisionit të Prokurimit Publik, ky i fundit ka
pranuar pretendimin e shoqërisë “Taulanti” sh.p.k mbi koston ligjore të shoqërisë “Anakonda”
sh.p.k.
III.1.4. Referuar nenit 19/1 të Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, në të cilin përcaktohet shprehimisht se “Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim
të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat janë administrativisht përfundimtare.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimet e ankimuesit nuk ofrojnë apo
hedhin dritë mbi ndonjë fakt apo rrethanë të re, të panjohur më parë, që mund dhe do të kishte
ndikim në vendimmarrjen e KPP-së sikur të njihej në çastin e marrjes së vendimit KPP
274/2015. Referuar sa më sipër duket qartë se institucioni i cili ka tagrin të kryejë korrigjimin e
gabimeve aritmetike është vetë autoriteti kontraktor dhe ky korrigjim kryhet vetëm në rastin kur
gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave.
Si përfundim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimet e paraqitura nga operatori
ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. përbëjnë gjë të gjykuar në vendimin KPP 274/2015 e
rrjedhimisht nuk merren në konsideratë.

III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k, mbi
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Taulanti” sh.p.k. dhe “Muça” sh.p.k. KPP vëren se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Në
ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në
procedurën e prokurimit, do të pranohen, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës.
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Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në
atë procedurë prokurimi.
Referuar sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimuesi nuk merren në shqyrtim.

Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile, viti
2015”, me fond limit 1.532.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.04.2015 nga
autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit Gjirokastër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 990 Protokolli; Datë 28.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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