KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 164/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 24/03/2017 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Sabeta” shpk, si
edhe shtimin e arsyeve për skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Al-Bra-Sec” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim i Ruajtjes së
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës me roje private.” me Nr. REF66545-02-03-2017 me fond limit 1 478 710 lekë pa TVSH,
zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti kontraktor Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Kukës.

Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
Adresa: Lagjia. “Partizani”, Pall. 90/3 shk.1 ap 1. B.Curri
Bajram Curri

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës
Adresa: Lagjia 5 Sheshi “Skënderbej”
Kukës
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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;

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 nuk e ka
pranuar 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 03.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim i Ruajtjes së Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Kukës me roje private.” me Nr. REF-66545-02-03-2017 me fond limit 1 478 710 lekë
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pa TVSH, zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Kukës.
II.2. Në datën 13.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 14.02.2017, 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.
6.

“AL-Bra-Sec” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Sabeta” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Shtiqni” shpk

1,404,168.98 lekë
1,464,927.6 lekë
1,464,927.6 lekë
1,464,927.6 lekë
1,464,927.6 lekë
1,473,274.2 lekë

skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

II.4. Në datën 15.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për për
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Sabeta” shpk, si edhe shtimin e arsyeve për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Al-Bra-Sec” sh.p.k. në procedurën e mësipërme
të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]
1. SHPSF Trezhnjeva paraqet ankesë pranë autoritetit kontraktor në lidhje me kualifikimin
e bërë nga KVO më datë 14.02.2017 që kualifikon ofertën e paraqitur nga firma
“Sabeta” për këto arsye: Nuk plotëson kriteret e pikës 2. Sipas vërtetimit të lëshuar nga
Drejtoria Rajonale e Tatimore Kukës rezulton me detyrime tatimore në bazë të aktmarrëveshjes me sektorin e borxhit vërtetimi pasqyron se nuk ka asnjë detyrim deri më
10.01.2016, po kështu nuk ka paraqitur akt marrëveshjen me tatimet për borxhin çka
vërteton se nuk përmbush detyrimet tatimore çka bën garanci për AK për realizimin me
sukses të kontratës. Akt-Marrëveshja për shlyerjen e borxhit është një lehtësi që i jepet
firmës për shlyerjen e detyrimeve me këste, por nuk do të thotë se nuk është me detyrime
tatimore. Po kështu kërkojmë që firma “AL-BRA-SE” që arsyes së skualifikimit ti shtohet
arsyeja ofertë nën konston e lejuar ligjore.
[....]”
II.5. Në datën 20.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.141 prot datë 20.02.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në mënyrë elektronike nga
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subjekti “Sabeta” rezulton një vërtetim që mban datën 10.01.2017 të lëshuar nga Drejtoria
Rajonale e Tatimeve Kukës, në të cilin vërtetohet se subjekti në fjalë rezulton se për periudhën
deri në datë 10.01.2017 sipas akt-marrëveshjes për pagesë me këste nr.2921/1 datë 05.09.2016
me sektorin e borxhit, nuk ka detyrime për llojet e tatimeve si tatimi mbi fitimin, tatimi mbi
vlerën e shtuar, kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatim mbi të ardhurat nga
punësi apo lloje të tjera detyrimesh. Gjithashtu në dokumentat e tenderit të hedhura në mënyrë
elektronike gjendet vërtetimi i Drejtorisë Rajonale Tatimore Kukës me Nr. 169 prot datë
27.01.2017 ku subjekti “Sabeta” shpk ka paguar rregullisht detyrime për kontributet e
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Jemi përpara faktit se subjekti “Sabeta” ka nënshkruar
një akt-marrëveshje për pagesën e borxhit me këste nr.2921/1 datë 05.09.2016 me Drejtorinë
Rajonale të Tatimeve Kukës, që do të thotë se ky borxh i njohur dhe pranuar nga të dyja palët do
të shlyhet sipas afateve të vendosura në akt marrëveshje. Ky lloji borxhi nuk është pengesë për
përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e shërbimit, aq më tepër kur nga verifikimi i
dokumentacionit që lidhet me të ardhurat e realizuara nga subjekti “Sabeta” shpk në tre vitet e
fundit shihet qartë performanca e situatës financiare me trend pozitiv. Akt-Marrëveshje është një
veprim juridik i ligjshëm që tashmë për rastin konkret funskionon dhe nuk ka lidhje me një
subjekt i cili de juro ka detyrime tatrimore të pashlyera e për rrjedhojë mund të skualifikohet për
këtë shkak. Nëse i qëndrojmë këtij arsyetimi të ankuesit, atëherë çdo subjekt që ka një
marrëveshje për shlyerje borxhi duhet të eleminohet në treg e për rrjedhojë të shmanget
konkurrenca në mënyrë të njëanshme. [...]”
II.6. Në datën 27.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 07.03.2017 me anë të shkresës nr. 97 prot datë 06.03..2017, 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 operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Sabeta” shpk me argumentin se “Nuk plotëson kriteret e pikës 2. Sipas vërtetimit të
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lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimore Kukës rezulton me detyrime tatimore në bazë të aktmarrëveshjes me sektorin e borxhit.......” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.1.2. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet
e nenit 54 të këtij ligji.
III.1.3 Në Shtojcën 6 pika 2 të “Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit”, të dokumenteve të
procedurës së prokurimit parashikohet shprehimisht se: - Ofertuesi duhet të paraqesë një
dokument që vërteton se subjekti: a) Ka plotësuar detyrimet fiskale b) Ka paguar të gjitha
detyrimet e sigurimeve shoqëror , të lëshuara nga Administrata Tatimore.
III.1.4. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin
e kriterit të mësipërm, “Sabeta” shpk . ka dorëzuar :
i. Vërtetim Nr.12 Protokolli datë 10.01.2017 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Kukës, në të cilën vërtetohet se “[…] deri në datën 10.01.2017sipas akt-marrëveshjes
për pagesë me këste nr.2921/1 datë 05.09.2016 me Sektorin e Borxhinit nuk ka detyrime
tatimore për llojet e tatimeve, Tatim mbi Fitimin, Tatim mbi Vlerën e Shtuar, Kontribute
të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi apo
lloje të tjera detyrimesh”
III.1.5. Në nenin 28 pika 2 të “VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar”
parashikohet se “Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin
se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe
kontrata e prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë: a) Të interpretojë
rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke udhëzuar
autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;. Duke qenë se një situatë e tillë nuk rregullohet nga lex specialis, ligji nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për
interpretimin e togfjalëshit “detyrim tatimor” në rastet kur akti administrativ “Njoftim vlerësimi
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tatimor” është në proces shlyerje me këste, do të konsiderohet ose jo “detyrim” për qëllim të
kualifikimi në procedurat e prokurimit publik, gjykon ti drejtohet për interpretim sistematik
(domethënjen e drejtë të normës juridike duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda
sistemit juridik). Për të arritur në vendimarrje të drejtë, K.P.P. gjykon se duhet ti drejtohet, ligjit
të posaçëm ( lex specialis) Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSh” të
ndryshuar, në nenin 6 pika 3 parashikon se “Me detyrim tatimor”nënkupton “tatimin,
kamatëvonesat, si dhe gjobat, për rastet e parashikuara nga ky ligj”. Në nenin 77 të ligjit
nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSh” të ndryshuar parashikohet se 1. Kur
një rrethanë financiare pengon tatimpaguesin për të paguar nëafat detyrimet tatimore, ai mund
të lejohet të lidhë në çdo kohë marrëveshje pagese me këste. Në të njëjtën kohë tatimpaguesi
duhet të vërtetojë që është në kushtet e pamundësisë financiare për të paguar të plotë detyrimin
tatimor, si dhe të tregojë që pavarësisht nga rrethana financiare, ai është në gjendje të
përmbushë marrëveshjen. 2. Tatimpaguesi paraqet një kërkesë me shkrim, për të hyrë në një
marrëveshje pagese me këste. Kërkesa duhet t’i drejtohet drejtorit të drejtorisë rajonale apo
drejtuesit të njësive të ngjashme me të dhe duhet të parashtrojë arsyet, që e pengojnë
tatimpaguesin për të paguar detyrimet tatimore. 3. Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me
shkrim, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës dhe nënshkruhet nga
tatimpaguesi dhe drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të. Për të
nënshkruar një marrëveshje të pagesës me këste, tatimpaguesi detyrohet të paguajë menjëherë
të paktën njëzet për qind të vlerës së detyrimit, për të cilin lidhet marrëveshja. 4. Marrëveshja e
pagesës me këste nuk mund të zgjasë më tepër se fundi i vitit kalendarik pasardhës. 5.
Administrata tatimore mund ta refuzojë kërkesën për një marrëveshje pagese me këste ose të
kërkojë garanci bankare, para se të hyjë në një marrëveshje të tillë. 6. Tatimpaguesi duhet të
paguajë kamatëvonesë për të gjitha detyrimet tatimore, pagesa e të cilave shtyhet, sipas
marrëveshjes së pagesës me këste.Në rastin kur tatimpaguesi hyn në një marrëveshje të pagesës
me këste me administratën tatimore, duke filluar nga muaji që pason muajin në të cilin
marrëveshja është vendosur deri në përfundimin e afatit të marrëveshjes, me kushtin që
marrëveshja të jetë përmbushur tërësisht, tatimpaguesi paguan kamatëvonesë për detyrimin
tatimor, pagesa e të cilit shtyhet, por nuk llogaritet gjobë për pagesë të vonuar sipas nenit 114 të
këtij ligji. 7. Marrëveshja për pagesë me këste mund të lidhet për detyrime tatimore të vendosura
nga administrata tatimore për një vlerësim tatimor të kryer, sipas nenit 68, të këtij ligji, si dhe
për detyrime tatimore të vetëdeklaruara nga tatimpaguesi. Përjashtimisht, administrata tatimore
nuk hyn në një marrëveshje të pagesës me këste për detyrim tatimor të vetëdeklaruar nga
tatimpaguesi, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur prej tij, përfshirë kontributet e
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 8. Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja
me forcë e detyrimeve tatimore, hiqet urdhërbllokimi i llogarive bankare të tatimpaguesit, i
vendosur në përputhje me nenin 90 të këtij ligji. Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar
mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, në përputhje me nenin 91, të këtij ligji, pavarësisht nga
lidhja e marrëveshjes së pagesës me këste, administrata tatimore, për të siguruar pagesën e
detyrimit tatimor nuk heq dorë nga kjo masë.Administrata tatimore nuk mund të lidhë një
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marrëveshje të pagesës me këste nëse ka filluar procedurat e shitjes në ankand të pasurive të
konfiskuara për efekt të atij detyrimi tatimor të pashlyer, në përputhje me nenin 96 të këtij ligji.”
III.1.6. Organi i Administratës Tatimore me anë të Akt-Marrëveshjes, ka lejuar pagesën me këste
të detyrimeve duke i krijuar lehtësi operatorit për përmbushjen e detyrimeve fiskale. Paraqitja e
Akt- Marrëveshjes, nga ana e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
publik nuk mund të konsiderohet se përmbush kriterin e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor në
shtojcën 6 pika 2 të Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit “Për shlyerjen e detyrimeve
fiskale”, pasi detyrimi konsiderohet i papërmbushur deri në momentin e pagesës së këstit të
fundit. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik nënvizon faktin se edhe në praktika të tij të
mëparshme mutatis mutandis dhe inter allia është shprehur se paraqitja e një marrëveshje të
lidhur me administratën tatimore për pagimin me këste nuk pasqyron në asnjë rast se operatori
ekonomik nuk ka detyrime fiskale në kuptim të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” të ndryshuar.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk mbi shtimin e
arsyes së skualifikimit të operatorit ekonomik “Al-Bra-Sec” shpk në procedurën e mësipërme të
prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i kësaj shoqërie është përcaktuar
tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 14.02.2017, ku kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga
kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër,
nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të jetë ankimuar në lidhje me këtë
procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva ” sh.p.k. mbi shoqërinë “Al-BraSec” shpk nuk do të merret 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 dhe nenit 23 të 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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim i Ruajtjes së Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Kukës me roje private.” me Nr. REF-66545-02-03-2017 me fond limit 1
478 710 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti kontraktor Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Kukës.
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2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Sabeta ” sh.p.k.
dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomië “Trezhnjeva” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 295 Protokolli; Datë 27.02.2017;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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