KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 413/2016
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 06.06.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit tё Komisionit tё Dhënies së Lejes
Minerare për skualifikimin e operatorit ekonomik “Vani”
sh.p.k. nga procedura e konkurrimit me objekt “Zona
minerare nr. 554/1, Objekti: Kam -6, Qarku Kukës”, zhvilluar
më datë 07.07.2014, nga autoriteti kontraktues Ministria e
Energjisë dhe Industrisë”.

Ankimues:

“Evi Construction & Evi Mineral Invest” sh.p.k.
Rruga “Hoxha Tasim”, Pallati Vjero, Kati 2, Ap.7, Tiranë

Autoriteti Kontraktues:

Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1001, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në
Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 125/2013 “Për
Koncesionet dhe partneritetin publik privat”, Ligji nr. 9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar ,neni
19/1 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 vendimin nr. 27”, datë
19.1.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së konçensioneve”,
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VKM nr. 320, datë 21.04.2011, “Për miratimin e procedurave
e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të
kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkuruese”, VKM nr. 401, datë 13.05.2015 “Për caktimin e
tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj në një procedurë
ankimimi ndaj procedurave të koncensionit/partneritetit
publik privat”, VKM nr. 301, datë 20.4.2016 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë 21.4.2011 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e procedurave e të
kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të
kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkurruese”, VKM 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e 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 konkurruese dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në ligjin nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin
Minerar në Republikën e Shqipërisë”, neni 43 i ligjit nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, 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 kontraktues, dhe më
pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në
fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e konkurrimit, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 125/2015, datë 25.04.2013 “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktues dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 07.07.2014 nga ana e autoritetit kontraktues, Ministria e Energjisë dhe
Industrisë është zhvilluar procedura e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr. 554/1,
Objekti: Kam -6, Qarku Kukës”.
Në garën konkurruese kanë paraqitur interes operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1.
2.
3.
4.

“Arfys” sh.p.k.
“Bedi” sh.p.k.
“Evi Construction/Evi mineral” sh.p.k.
“Ernisi” sh.p.k.

kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.2. Në datën 25.07.2014 autoriteti kontraktues informon se ka njoftuar shoqëritë
pjesëmarrëse në lidhje me klasifikimin e ofertave, dhe në rastin konkret shoqëria ankimuese
është njoftuar për skualifikimin e ofertës së saj.
II.3. Autoriteti kontraktues informon se brenda afatit ligjor prej 7 ditësh asnjë prej
subjekteve pjesëmarrëse nuk ka paraqitur ankesë pranë tij në lidhje me këtë procedurë
konkurruese.
II.4. Në datën 10.10.2014, operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.5. Me shkresat nr. 903 prot., datë 14.05.2015 dhe 903/1 prot., datë 12.06.2015, nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik është kërkuar informacion drejtuar autoritetit kontraktues
në lidhje me ecurinë e kësaj procedure konkurrimi.
II.6. Në datën 29.06.2015, është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
903/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktues nr. 3968/1 prot., datë 26.06.2015, me objekt:
“Kthim përgjigje”, me anë të së cilës depozitohet informacion në lidhje me procedurën e
mësipërme konkurruese.
II.7. Në datën 28.10.2015, me shkresën nr. 1661/1 prot., Komisioni i Prokurimit Publik, i ka
kërkuar operatorit ekonomik ankimues një konfirmim për pagesën e tarifës përkatëse për
ankesën, bazuar në VKM nr. 401, datë 13.05.2015 “Për caktimin e tarifës dhe të rregullave
për pagimin e saj në një procedurë ankimimi ndaj procedurave të koncensionit/partneritetit
publik privat, pranë Komisionit të Prokurimit Publik”.
II.8. Në datën 05.05.2016, me hyrjen në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave për
procedurat për lejet minerare, me shkresën nr. 1088 prot., Komisioni i Prokurimit Publik, i
ka rikërkuar operatorit ekonomik ankimues të konfirmojë brenda datës 15.05.2016, për
pagesën e tarifës përkatëse për ankesën për procedurën e mësipërme të konkurrimit, bazuar
në VKM nr. 301, datë 20.4.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë
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21.4.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e procedurave e të kritereve të
konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkurruese”, dhe në rast moskonfirmimi nga ana e tij KPP do të përfundojë procedimin
administrativ.
II.9. Nga ana e operatorit ekonomik ankimues nuk është kthyer asnjë përgjigje në lidhje me
kërkesat e parashtruara nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, duke mos shprehur asnjë
interes në lidhje me këtë procedurë konkurrimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të depozituar,
Arsyeton
III.1. Lidhur me ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Evi Construction & Evi Mineral
Invest” sh.p.k, për procedurën e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr. 554/1, Objekti:
Kam -6, Qarku Kukës”, konstatohet se:
III.1.1. Komisioni i Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
shqyrton ankesat për të gjitha procedurat e prokurimit në përputhje me përcaktimet ligjore
në fuqi dhe vihet në lëvizje vetëm nëse ankesat e paraqitura pranë tij përmbushin kushtet
formale të përcaktuara në VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores "Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” dhe në rastin konkret të
VKM nr. 301, datë 20.4.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë
21.4.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e procedurave e të kritereve të
konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat
konkurruese”, në të cilin përcaktohet se: “Parapagimi i tarifës nga ankuesi përbën element
të domosdoshëm për paraqitjen e ankesës, dhe moskryerja e tij është shkak për
mospranimin e ankesës nga KPP-ja”.
III.1.2. Duke qenë se ankesa e operatorit ekonomik ankimues është depozituar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në datën 10.10.2014, dhe nuk është paraqitur sipas
përcaktimeve ligjore në fuqi, pasi nuk ka paraqitur bashkëlidhur saj dokumentin bankar që
vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën, sepse në kohën e paraqitjes së ankesës nuk
kishte një bazë ligjore për përcaktimin e tarifave për procedurat konkurruese për lejet
minerare, Komisioni i Prokurimit Publik i ka kërkuar ankimuesit të kryejë pagesën
përkatëse konform përcaktimeve ligjore në fuqi, nëse është e interesuar të shqyrtohet ankesa
e paraqitur prej tij, duke i lënë një afat fillimisht deri në datën 12.11.2015 dhe përfundimisht
deri në datën 15.05.2016.
III.1.3. Nga ana e operatorit ekonomik ankimues nuk është kthyer asnjë përgjigje në lidhje
me shkresat e Komisionit të Prokurimit Publik, duke mos paraqitur interes për marrjen në
shqyrtim të ankesës së paraqitur prej tij pranë KPP në lidhje me procedurën e mësipërme të
konkurrimit.
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Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e
tij të kërkojë ose jo vazhdimin e shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me pretendimet
e paraqitura. Moskthimi i një përgjigje apo mosdepozitimi i një prej elementëve të
domosdoshëm që shoqërojnë ankesën pranë KPP, siç është dokumenti bankar i pagesës së
tarifës, sjell si rrjedhojë përfundimin e procedimit administrativ.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik bazuar në nenin 43, të Ligjit nr. 125/2013,
datë 25.04.2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” 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, njëzëri
Vendos:
1. Përfundimin e shqyrtimit administrativ për shkak të mos pagimit të tarifës përkatëse
për ankesën e paraqitur për procedurën e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr.
554/1, Objekti: Kam -6, Qarku Kukës”.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1661 protokolli
Datë 10.10.2014

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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