KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 115/2017
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 08/03/2017 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e ofertës së bashkimi të operatorëve ekonomik “Leka
2007” shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Grumbullimi,
transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën
Shënkoll – Zejmen – Kolsh të bashkisë Lezhë (zona II)” me Nr.
REF-62891-12-13-2016 me fond limit 60,000,000 leke pa TVSH,
zhvilluar në datë 09.01.2017 nga autoriteti kontraktor Bashkia
Lezhë.

Ankimues:

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k.
& “Pastrime Silvio” shpk
Adresa: Fushë Kuqe, Gurëz, afër ish-Kanalit të Acidit
Lezhë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Lezhë
Adresa: Sheshi “Gjergj Kastrioti”,
Lezhë
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
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 14.12.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i
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mbetjeve urbane në zonën Shënkoll – Zejmen – Kolsh të bashkisë Lezhë (zona II)” me Nr. REF62891-12-13-2016 me fond limit 60,000,000 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 09.01.2017 nga
autoriteti kontraktor Bashkia Lezhë.
II.2. Në datën 09.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 25.01.2017, 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. “4 AM” shpk
36,505,996
lekë
2. “Iridiani” shpk
43,800,000
lekë
3. BOE “Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba Lam”
43,901,832
lekë
4. “Boshnjaku B” shpk
54,545,600
lekë
5. BOE “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k. & “Pastrime Silvio” shpk
56,940,480
lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar
kualifikuar;

II.4. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor
pranë Komisionit të Prokurimit Publik rezulton se në datën 01.02.2017 bashkimi operatorëve
ekonomik “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k. & “Pastrime Silvio” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba
Lam”
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “Nga renditja e mësipërme rezulton se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
në Bashkinë Lezhë ka kualifikuar operatrorët ekonomikë Leka 2007 dhe Bashkimin e kryesuar
nga VALE Recycling duke renditur të parin Leka 2007. Ky veprim i KVO nuk është në përputhje
me kërkesat ligjore në fuqi për arsyet si vijon Neni 56 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar dhe neni 66 i VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” përcaktojnë që KVO përpara se të shpallë rezultatin e
vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave duhet të bëjë përveç të tjerave edhe verifikimin nëse ka
oferta anomalisht të ulëta apo jo. Rezulton se pas shqyrtimit të dokumentave të kualifikimit kanë
mbetur vetëm dy oferta të vlefshme ajo e Leka 2007 dhe e bashkimit të operatorëve të kryesuar
nga VALE. Në këto kushte KVO duhej të kishte verifikuar nëse ndonjëra nga këto 2 oferta është
ulur më shumë se 25 % e fondit limit të përllogaritur. Nga përllogaritjet tona rezulton se vlera e
ofertës së paraqitur nga Leka 2007 është ulur me 26.8 % nga vlera e fondit limit, pra në këto
kushte KVO nuk duhej të vijonte me njoftimin e vlerësimit dhe klasifikimit, por sipas nenit 56 të
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ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 66 i VKM nr.914
datë 29.12.2014 duhej të kërkonte sqarime nga ofertuesi Leka – 2007 përpara se të merrte
vendim për kualifikimin ose jo të tij. Dispozitat ligjore të sipërcituara vendosin si detyrim për
KVO që përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave i kërkon operatorit ekonomik
përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elementë të veçantë të
ofertës për shpjegime për elemente të veçanta të ofertës për: a) anën ekonomike të metodës së
ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara; b) zgjidhjet teknike të ofruara
dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për
furnizimin e mallrave apo të shërbimeve; c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve,
të propozuara nga ofertuesi; ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë
dhe kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
Jo vetëm kaq por edhe gjithashtu detyrim për ofertuesin të cilit i kërkohen shpjegime që të
argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet sqarimet për elementin/elementët
e veçanta të ofertës së tij. Duke qenë një operator me përvojë në tregun e shërbimeve të objektit
të prokurimit, ne jemi të sigurtë se vlera e ofertës e paraqitur nga Leka – 2007 nuk i justifikon
dhe nuk i mbulon kostot reale të shërbimit që kërkohet nga Bashkia Lezhë në këtë prokurim.
Vlera e ofruar prej 43,901,832 është aq e ulët sa është 100 % e sigurtë që nëse lidhet kontrata
me këtë operator, ajo nuk do të mundet të zbatohet, ose nuk do të mundet të zbatohet me cilësinë
që kërkon Bashkia Lezhë. Kostot reale të punëtorëve, shoferëve, mjeteve të punës, kontenierëve,
materialeve të pastrimit, veshjeve, karburantit, transportit të landfillit të Bushatit, Stacionit të
Transferimit etj, kosto ( taksa, tatime, mirëmbajtje ISO dhe licencat) kapërcejnë ndjeshëm vlerën
që ka ofertuar Leka -2007 pra duket që Leka nuk garanton që do të jetë në gjendje të ofertojë
shërbimet që kërkohen me atë nivel dhe cilësi që kërkohen. Në konkluzion, meqënëse na rezulton
se KVO nuk i ka zbatuar kërkesat e mësipërme të nenit 56 të ligjit dhe të nenit 66 të VKM,
kërkojmë që vendimi i KVO për vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave të shfuqizohet dhe KVO të
bëjë rivlerësim të ofertës së Leka-2007 duke zbatuar kërkesat e ligjit për ofertat anomalisht të
ulët.
II.5. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1046/1 prot datë 06.02.2017
i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e bashkimit të operatorëve
ekonomikë ankimues.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Komisioni i Vlerësimit të Ofertave për këtë objekt prokurimi mbështetur në
VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66
“shqyrtimi dhe vlerësimi i oferave”, mbështetur në pikën 5 të nenit 66 të VKM nr.914 datë
29.12.2014 5. Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon
nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në
dokumentet standarde të tenderit. Pas shqyrtimit të ofertave ekonomike të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës oferta e dorëzuar nga bashkimi i operatorëve Leka 2007 dhe TTA Alba
Lam është cilësuar nga ana e KVO si anomalisht e ulët bazuar në formulën e përcaktuar në
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rregullat e prokurimit publik. Oferta e dorëzuar nga ky bashkim operatorësh është ulur më
shumë se 25 % e fondit limit të përllogaritur. Për sa më sipër KVO bazuar në nenin 56 të ligjit
nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, vendosi ti kërkojë këtij bashkimi operatorësh
shpjegime për: anën ekonomike të ofertës, analizë kostoje zë për zë të ofertës; zgjidhjes teknike të
ofruara dhe ndonjë kusht favorizues për kryerjen e shërbimeve; origjinalitetin e shërbimeve të
propozuara nga ofertuesi; zbatueshmërinë e detyrimeve që lidhen me mbrojtjen në punë, kushtet
e punës në vendin ku do të kryhet shërbimi. Pas njoftimit të bërë nga KVO në menunë e
mesazheve operatorit ekonomi Leka 2007 për të sjellë sqarime me shkrim në mbështetje të nenit
56të LPP, subjekti Leka 2007 ka dorëzuar në sistem në menunë e mesazheve dhe me shkresë
zyrtare pranë Bashkisë Lezhë më datë 24.01.2017 sqarime në lidhje me ofertën e tij. KVO
analizoi të gjitha sqarimet e sjella me shkrim në lidhje me ofertën e tij të cilësuar nga KVO
anomalisht e ulët për shkak se ulja e ofertës është më shumë se 25 % e fondit limit. Në
argumentimet e sjella me shkrim KVO u bind për zgjidhjet teknike të ofruara nga Leka 2007 dhe
në zbatim të nenit 56 të LPP-së vendosi që të pranojë sqarimet dhe të kualifikojë të vlefshme
ofertën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Leka 2007 dhe TTA Alba Lam me
vlerë 49,901,832 lekë. Për të gjitha sa sqaruam më sipër ankesa juaj nuk pranohet nga ana
jonë.[...]”
II.6. Në datën 15.02.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 24.02.2017 me anë të shkresës nr. 1539/1 prot datë 22.02.2017, 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 bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “V.A.L.E.
Recycling” sh.p.k. & “Pastrime Silvio” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Leka
2007” shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk me argumentimin se “Duke qenë një operator me përvojë
në tregun e shërbimeve të objektit të prokurimit, ne jemi të sigurtë se vlera e ofertës e paraqitur
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nga Leka – 2007 nuk i justifikon dhe nuk i mbulon kostot reale të shërbimit që kërkohet nga
Bashkia Lezhë në këtë prokurim” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 1539/1 prot datë
22.02.2017, rezulton se në datën 20.01.2017 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit
kontraktor me anë të shkresës me objekt “sqarim për ofertë anomalisht të ulët”, i ka kërkaur
operatorit ekonomik “Leka 2007” sqarim për ofertën ekonomike me vlerë 43,901,832 lekë.
Referuar aktit të mësipërm ndër të tjera Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kërkuar sqarimet
si më poshtë vijon: […] Omissis… Ju keni marrë pjesë në këtë tender dhe jeni paraqitur me një
ofertë ekonomike me vlerë 43,901,832 lekë pa TVSH. Pas shqyrtimit të ofertave ekonomike të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, oferta e dorëzuar nga ana juaj është cilësuar nga ana e
KVO si anomalisht e ulët bazuar në formulën e përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
Oferta e dorëzuar nga ana juaj është ulur më shumë se 25 % e fondit limit të përllogaritur. Për
sa më sipër, KVO bazuar në nenin 56 të ligjit nr 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
kërkon nga ana juaj shpjegime për: - anën ekonomike të ofertës, analizë kostoje zë për zë të
ofertës, - zgjidhjet teknike të ofruara dhe ndonjë kusht favorizues për kryerjen e shërbimeve;
origjinalitein e shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;-zbatueshmërine e detyrimeve që lidhen
me mbrojtjen në punë, kushtet e punës në vendin ku do të kryhet shërbimi. Për sa më sipër nëse
nuk argumentoni me prova shkresore brenda datës 25.01.2017 pranë Bashkisë Lezhë, sektorit të
prokurimeve publike, sqarime për elementë të veçantë të ofertës, oferta e paraqitur nga ju do të
refuzohet nga ana jonë. […]”
III.1.2. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 1539/1 prot datë
22.02.2017, rezulton se në datën 24.01.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Leka 2007”
shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk ka dorëzuar pranë autoritetit kontraktor shkresën nr. 15 prot datë
24.01.2017 protokolluar pranë Bashkisë Lezhë me nr. 721 protokolli hyrës datë 24.01.2017.
III.1.2.1. Referuar shkresës së mësipërme, bashkimi i operatorëve ekonomik “Leka 2007” shpk
& “T.T.A Alba Lam” shpk ka argumentuar në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon: “
Duke u nisur nga ky fakt, shoqëria jonë ka analizuar të gjithë faktorët ekonomike të cilët mund të
shërbenin për uljen e çmimit deri në kufirin e nevojshëm ku shoqëria jonë kishte fitim. Pas
analizës së faktorëve ekonomikë dhe operatorve, dolëm në konkluzion që kishim disa avantazhe
konkurruese të cilët po i rendisim më poshtë:
1. Marrëveshja me Landifilld Bushat
Bazuar në kontratën e lidhur më datë 12.01.2015 me subjektin “Ndërkomunale Bushat” sha
subjekti jonë ka lidhur marrëveshjen për depozitimin e mbetjeve në këtë venddepozitim mbetjesh.
Siç shihet në kontratë çmimi për depozitimin e mbetjeve në këtë vend, është 463 lekë/ton. Në
ofertën e dorëzuar për tenderin çmimi i oferuar për këtë shërbim është 465 lekë/ton. Pra çmimi
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për këtë shërbim është pothuajse në çmim kostoje. Kjo për shak se në gjykimin tonë nuk është një
element ku shoqëria jonë kërkon që të nxjerrë fitime. Pra në këtë zë oferte çmimi jonë është 2496
lekë më shumë se çmimi që shoqëria jonë paguan për këtë shërbim në Landfilld. Kjo marrëveshje
siguron depozitimin në vendin e caktuar të mbetjeve, dhe ruajtjen në mënyrë rigoroze të ambjetit
nga ndotjet.
2. Origjinalitetin e shërbimeve.
Ashtu siç është vërtetuar në dokumentet e Importit të Kontenierëve dhe verifikimit në terren nga
ana e Autoritetit Kontraktor, subjekti jonë është i vetmi i cili disponon sasinë e kërkuar të
kontenierëve. Duke qenë se nuk na është dashur të bëjmë blerjen e tyre për këtë tender, çmimi i
ofruar për kërë shërbim është në përputhje me llogaritjet tona për kostot përkatëse. Për këtë
arsye, çmimi i ofruar në transportin e mbetjeve në vlerën 2,500 lekë/ton e ruan normën e kërkuar
të fitimit për këtë shërbim.
3. Afërsia gjeografike e shoqërisë me objektin ku do zhvillohet aktiviteti.
Pozicioni i shoqërisë në Ishull Lezhë është një faktor i rëndësishëm i cili bën që kostot e
transportit të mjeteve të punës në drejtim të objektit dhe anasjelltas të jenë brenda parametrave.
Duke qenë se zona e kërkuar për mbulimin me shërbim është Shënkoll-Zejmen-Kolsh bën që kjo
zonë të jetë në perimetrin e punës së përditshme të shoqërisë tonë. Ky faktor avantazhues ka
patur ndikim në ofertën tonë, ku kostoja e grumbullimit të mbetjeve dhe transporti i tyre është
ofruar në vlerën e 2500 lekë/ton.
4. Zotërimi i ambienteve të kërkuara në DST.
Një tjetër faktor i cili është avantazh në uljen e kostove të shërbimit të ofruar është edhe
disponimi në ambientet e shoqërisë tonë, i servisit të automjeteve tona, si dhe vendparkimit të
mjeteve dhe kontenierëve. Gjithashtu, bazuar në kërkesat e DST, në këto ambjente do
mundësohet dhe ngritja e Stacionit të Transferimit, i cili do mundësojë reduktimin e depozitimit
të mbetjeve të riciklueshme në venddepoztim.
5. Mjetet teknologjike brenda parametrave.
Investimi në makineri e pajisje të reja ka bërë të mundur uljen në minimum të kostove të
mirëmbajtjes si dhe nivelit të konsumit të karburantit. Kjo ka sjellë dhe reduktim të kostove të
transportit të cilat janë reflektuar dhe në ofertën ekonomike.
6. Certifikimet e duhura ndërkombëtare.
Siç është vërtetuar në dokumentat e dorëzuar, shoqëria jonë zotëron certifikimet e mëposhtme:
ISO 9001:2008 Sistemi i menaxhimit të cilësisë; ISO 14001:2004 Sistemi i menaxhimit mjedisor;
ISO 18001:2007 Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë; ISO 39011: 2012
Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore. Këto certifikime kanë mundësuar një menaxhim shumë
të mirë të shoqërisë, duke ulur kostot operative dhe administrative në minimum, gjë që ul dhe
kostot e shërbimeve tona.
Llogaritja me metoda emiprike e kostove të shërbimit
Për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane, kostot kapitale variojnë nga 20-40 % kostot e
fuqisë punëtore nga 20-60 % dhe kostot e konsumit dhe mirëmbajtjes variojnë nga 10-30 %.
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Për fshirjen e rrugëve, , kostot kapitale variojnë nga 20-30 % kostot e fuqisë punëtore nga 50-70
% dhe kostot e konsumit dhe mirëmbajtjes variojnë nga 20-30 %.
Për transferimin e mbetjeve kostot kapitale variojnë nga 40-60 % kostot e fuqisë punëtore nga
15-30 % dhe kostot e konsumit dhe mirëmbajtjes variojnë nga 10-20 %.
Përbërja e kostos për secilin operacion/shërbim zbërthehet në komponentët bazë të kostos si:
Kosto operative ( përfshirë koston e përdorimit të kamionëve dhe kosto të tjera të mirëmbajtjes
së pajisjeve, kosto e punës etj); Kosto kapitale; kosto administrative; kosto të tjera.
Njohja dhe vlerësimi i kostove
Kosoja e menaxhimit të mbetjeve konsiston në fondet, që duhen çdo vit për të kryer dhe
mirëmbajur shërbimet e mbetjeve. Kostot mund të specifikohen apo klasifikohen sipas
operacioneve apo shërbimeve të ndryshme, pjesë e sistemit të përgjithshëm të menaxhimit të
mbetjeve dhe në drejtim të kompensimit të kostos. Disa nga të dhënat kyçe që janë analizuar
janë: Kostoja e grumbullimit të një toni mbetje, kostoja e transportit të një toni mbetjeje për një
km, kostoja e pastrimit të një metri katror rrugë, çmimi i trajtimit të një toni mbetje në impiantet
e trajtimit.
Analiza e kosto-përfitim së shërbimit për 48 muaj.
Lloji i shpenzimit
Shpenzime paga
Shpenzime sigurime
Shpenzime karburant
Shpenzime amortizimi
Shpenzime depozitimi
në landifilld
Shpenzime
mjete
pastrimi
Shenpzime
administrative
Kosto Totale
Të
ardhura
të
planifikuara
Fitim i planifikuar

Kosoto ditore/Lek
6,770
1,130
12,000
2,000
8,265

Ditë pune
1248
1248
1248
1248
1248

Kosto totale
8,448,960
1,410,240
14,976,000
2,496,000
10,314,720

960

1248

1,198,080

500

1248

624,000
39,468,000
43,901,932
4,433,932

Bazuar në analizën e kostove të bëra, duke ju referuar çmimeve të ofruara për shërbimet e
kërkuara për kryerjen e shërbimit për një periudhë 48 muaj, shoqëria jonë ka kosto prej
39,468,000 lekë dhe një fitim prej 4,433,932 lekë ose një normë fitimi prej 10 % duke plotësuar
kërkesën tonë për një fitim të mjaftueshëm.
III.1.3. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikon se “[…] 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat
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e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me
procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim
dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në
vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj[…]”.
III.1.4. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikon se “ Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike,
komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim
anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit.
Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme: - Në rastin kur janë të
vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e
ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur. Në rastin kur janë të
vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht
e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një
apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni I vlerësimit të ofertave duhet të
kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të
dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në
përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. […]”
III.1.5. Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Leka 2007”
shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk si edhe nga përllogaritjet e kryera Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se oferta ekonomike në vlerën prej 43,901,832 lekë pa TVSH, në zbatim të
nenit 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, rezulton anomalisht e ulët. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se autoriteti
kontraktor ka vepruar drejt kur gjatë periudhës së vlerësimit të ofertave i ka kërkuar informacion
të detajuar bashkimit të operatorëve ekonomikë “Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk
në zbatim të nenit 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
III.1.6. Nga interpretimi literal i nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se barra e provës mbi argumentin
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e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar si e tillë
nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe në zbatim të aktit nomrativ në zbatim të ligjit VKM
914/2014. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet
të plotësojë katër kushte kumulative për ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së
pari, operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të
metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të
paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjen teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta
dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve,
për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve. Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomikë
oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e ulët të paraqesin prova shkresore para autoritetit
kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga
ofertuesi, si edhe së fundmi, duhet të vërtetojë zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me
mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të
sigurohet furnizimi. K.P.P. gjykon se katër kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis
janë kushte kumulative të cilat më anë të provave shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen
plotësuar nga operatorët ekonomikë ankimues, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët.
Referuar nenit 56 pika 2 të LPP-së autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u
këshilluar me ofertuesin si dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund
ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet
se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. K.P.P gjykon se nga interpretimi teleologjik i
normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangjen e riskut që mund të sjellë
një ofertë e cila rezulton anomalisht e ulët. K.P.P. gjykon se risku që shfaqet në rast se një ofertë
rezulton anomalisht e ulët, është në disa drejtime, ku ndër të tjera si: rreziku për mos kryerjen e
shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e
kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga moskryerja e shërbimit brenda afateve kohore të
parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e shërbimit gjatë periudhës së
ripublikimit të procedurës së tenderit në rast të moszbatimit të kontratës nga ana e operatorit
ekonomik, oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, K.P.P. thekson se referuar nenit
1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi” i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për
prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore, të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i fondeve
publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i
përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve
dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të cilësuara si anomalisht të ulëta, referuar
formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj. Sa më sipër, referuar rastit në fjalë dhe themelit
të kërkimit të operatorit ekonomik ankimues, K.P.P. gjykon vetëm mbi dokumentet e dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor dhe në rast se këto të fundit përmbushin të katër kushtet kumulative
të parashikuara nga neni 56 i LPP-së.

10

III.1.7. Referuar Shtojcës 1 “Formularit të Ofertës” të dokumenteve të procedurës së prokurimit
objekt ankimi, KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka parashikuar në mënyrë të përmbledhur
kryerjen e shërbimit për zërat dhe volumet si më poshtë vijon:
Emertimi
Sherbimeve

Nr

1

2

3

4

i

Volum
Cmimi
Njësia e
ne
njesi
dite

Grumbullimin dhe
transportimin e
mbetjeve të perzjera
Ton/d
(te pariciklushme, të
itë
riciklueshme të
njoma dhe të tjera të
pariciklueshme).

7.8

Depozitimin per
trajtimin
perfundimtar te
mbetjeve (1) në
landfill-in e
Bushatit; (cmimi i
depozitimit per
trajtimim i
perfshire)

Ton/d
ite

8.35

Ton/d
itë

1.7

Ton/d
itë

1.45

Grumbullimin
e
diferencuar
dhe
transportin
e
mbetjeve
te
riciklueshme
te
thata
dhe
transportin e tyre
per selektim ne
Stacionin
e
Transferimit ;
Transportin
e
mbetjeve
të
pariciklushme
që
rezultojnë
prej
procesit të selektimit

Vlera
(dite)

Dite
pune/vit

Vlera
Vjetore
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5

6

nga
Stacioni
i
Transferimit
në
landfill-in
e
Bushatit,
në
mënyrën
dhe
frekuencën
sipas
grafikut sic janë
specifikuar në këto
Terma Reference;
(cmimi i depozitimit
per
trajtimim
i
perfshire)
Mirembajtja
dhe
pastrimi i PGM dhe
Nr
zonës
përreth
kontenierëve
Larja
dezifektimi
konteniereve

20

dhe
cope /
i
18
dite

SHUMA
TATIM MBI VLEREN E SHTUAR 20%
TOTALI

III.1.8. Referuar Shtojcës 1 “Formularit të Ofertës” të dokumenteve të procedurës së prokurimit
objekt ankimi, KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës përllogaritjen e kostove për kryerjen e gjashtë shërbimeve të natyrave të
ndryshme referuar sasisë dhe volumit të deklaruar më sipër. Nga ana tjetër, KPP konstaton se
referuar informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, informacionit të
dorëzuar nga ana e autoritetit kontraktor me anë të shkresës nr. 1539/1 prot datë 22.02.2017,
rezulton se në argumentimin /sqarimin e ofertës anomalisht të ulët të dorëzuar nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk në drejtim të argumentimit
të anës ekonomike të metodës së shërbimeve të ofruara ka dorëzuar një përshkrim narrativ të
analizës së kostos të gjashtë shërbimeve të sipërcituar duke i përmbledhur në 5 grup
shpenzimesh: Shpenzime paga; Shpenzime sigurime; Shpenzime karburant ;Shpenzime
amortizimi ;Shpenzime depozitimi në landifilld ; Shpenzime mjete pastrimi ;Shenpzime
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administrative ;Kosto Totale; Të ardhura të planifikuara; Fitim i planifikuar. Referuar analizës
së kostos të dorëzuar nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Leka 2007” shpk & “T.T.A
Alba Lam” shpk, pranë autoritetit kontraktor, KPP kostaton se në asnjë rast ofertuesi nuk ka
argumentuar analizën e kostos për secilën prej 6 zërave të shërbimit të kërkuar nga ana e
autoritetit kontraktornë Shtojcën 1 “Formularin e Ofertës”, të cilat njëherazi kanë shërbyer si për
ndërtimin e ofertës ekonomike nga secili ofertues në këtë procedurë prokurimi, por gjithashtu
përbëjnë edhe tërësinë e shërbimit të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor në cilësinë e
përfituesit të shërbimit. Gjithashtu, në lidhje me analizën ekonomike të dorëzuar nga ofertuesi,
KPP konstaton se në asnjë rast ofertuesi nuk ka argumentuar se sa do të jetë numri i stafit të
angazhuar për kryerjen e shërbimit, pozicionit të stafit ( punëtorë, shoferë, inxhinierë etj), paga
orare e stafit, shtesa për turnet e dyta dhe të treta ( nëse aplikohet), referuar legjislacionit në fuqi,
dhe numri i orëve të punës ( në kosto ditore/vjetore), por ofertuesi ka deklaruar në përgjithësi
vlerën e parashikuar për shpenzime page në kosto ditore në 6,770 lekë dhe shpenzime për
sigurime shoqërore në vlerën prej 1,130 lekë ( kosto ditore). Në analizën e mësipërme, KPP
konstaton se referuar vlerës prej 6,670 lekë parashikuar si kosto ditore të përgjithshme për të
gjithë stafin për kryerjen e shërbimit, vlera ditore e shpenzimeve për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore është nën kosoton ligjore. Konkretisht, referuar Vendimit nr.77, dt. 28.01.2015 të
Këshillit të Ministrave “Pёr kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve
shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”, kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore
e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%. Konkretisht,
vlera e parashikuar e shpenzimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore i të
punësuarve është deklaruar 1,130 lekë, nga 1,130.59 lekë, kosto ligjore referuar pagesës totale (
6,770 lekë). Gjithashtu, referuar metodës ekonomike të ndërtimit të ofertës, KPP konstaton se
ofertuesi ka dështuar të argumentojë kostot e shpenzimeve për karburant në ditë, duke deklaruar
vetëm se kosto totale është në vlerën e gjykuar 12,000 lekë. KPP konstaton se ofertuesi në asnjë
rast nuk ka argumentuar mbi numrin total të mjeteve të propozuara për tu angazhuar në ditë,
distancën në km të parashikuar për t’u kryer, fuqinë motorike të mjeteve, llojin e lëndës djegëse
të përdorur dhe konsumin mesatar të tyre si edhe çmime / kontrata me furnizuesit e karburantit.
Gjithashtu, KPP konstaton se ankimuesi ka parashikuar shpenzime për depozitimi në landifill të
mbetjeve, por në asnjë rast nuk ka parashikuar dhe më pas argumentuar mbi transportin e
mbetjeve të pariciklushme që rezultojnë prej procesit të selektimit nga Stacioni i Transferimit në
landfill-in e Bushatit, në mënyrën dhe frekuencën sipas grafikut sic janë specifikuar në termat e
refencës si edhe shpenzime për grumbullimin e diferencuar dhe transportin e mbetjeve të
riciklueshme të thata dhe transportin e tyre për selektim në Stacionin e Transferimit. Gjithashtu,
në metodën ekonomike të ndërtimit të ofertës, ankimuesi në asnjë rast nuk ka parashikuar kosto
ditore për shërbimin e mirëmbajtjes dhe pastrimit të PGM dhe zonës përreth kontenierëve si
edhe larjes dhe dezinfektimit të kontenierëve. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në
argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, veçanërisht në drejtim të metodës ekonomike të
ndërtimit të ofertës, ofertuesi nuk mund të ndalet kryesisht në deklarime të përgjithshme të
marzhit të fitimit në përqindje, apo marzhit të kryerjes së shërbimit në përqindje referuar kostove
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së përgjithshme dhe/ose në deklarime të përgjithshme të kostos ekonomike të vlerësuar, por
duhet të paraqesë analizë të detajuar ekonomike mbi kostot reale të kryerjes së shërbimit, kosto e
cila duhet të jetë mbi minimumin ligjor të lejuar, si edhe për kosto e tjera të deklaruara, duhet të
provohen me anë të dokumentacionit provues mbi deklarimet e bëra.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Leka 2007”
shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk në argumentin e analizës së kostos mbi ofertën anomalisht të
ulët të paraqitur në procedurën e prokurimit objekt ankimi, nuk ka argumentuar të gjithë
elementët e metodës ekonomike të ndërtimit të ofertës si më sipër argumentuar, si edhe ka
parashikuar se detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ditore, të llogaritura mbi
pagën bazë ditore të përgjithme prej 6,670 lekë është 1,130 lekë e cila është nën minimumin
ligjor të lejuar prej 1,130.59 lekë. Sa më sipër, nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar,
nga ana e ofertuesit nuk rezulton të jenë parashtruar të dhëna, fakte apo garanci për zbatimin e
shërbimeve në referim të germës ç, neni 56 pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi provueshmeria e këtij kriteri është esencial duke garantuar
autoritetin kontraktor jo vetëm për realizimin e shërbimeve, por për realizimin e tyre sipas
standarteve të kërkuara në cilësi dhe volum dhe me çmimin konkurues të ofertuar. Në vijim,
bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se oferta e bashkimit të operatorëve ekonomikë“Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba
Lam” shpk nuk krijon bindjen se siguron realizimin me sukses të kontratës në përputhje me
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e procedurës së
prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.

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 bashkimit të operatorëve ekonomikë “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k.
& “Pastrime Silvio” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Shënkoll –
Zejmen – Kolsh të bashkisë Lezhë (zona II)” me Nr. REF-62891-12-13-2016 me fond
limit 60,000,000 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 09.01.2017 nga autoriteti kontraktor
Bashkia Lezhë.
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2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Leka 2007” shpk & “T.T.A Alba Lam” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke e
skualifikuar këtë bashkim operatorësh 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 bashkimi i
operatorëve ekonomik “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k. & “Pastrime Silvio” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 224 Protokolli; Datë 15.02.2017;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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