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TIRANË

Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr.9663, datë 18.12.2006 “Për Koncensionet” i ndryshuar, neni 24/1 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 koncensioneve”, 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 i mbledhur në prani të Kryetarit Znj. Lealba Pelinku dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Znj. Vilma Kadesha dhe Z. Denis Martopullo mori në
shqyrtim ankesën nr. 46 prot., datë 18.01.2013, të paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Elekttroliri” sh.p.k. & “Fava Arreda” s.r.l., përfaqësuar nga shoqëria
“Elekttroliri” sh.p.k.., për procedurën koncesionare me objekt: “Për dhënien me koncesion të
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hidrocentralit Kasollet e Selcës”, zhvilluar në datë 10.12.2012, nga autoriteti kontraktues
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Elekttroliri” sh.p.k. & “Fava Arreda” s.r.l., Komisioni i Prokurimit
Publik konstatoi se subjekti ankimues është ofertues dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në Ligjin nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për
Koncesionet” i ndryshuar, neni 24/1 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 VKM nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e
rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”.
Në këto kushte, ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë koncesionare, dokumentet e paraqitura nga ankimuesi dhe autoriteti
kontraktues, u konstatua si vijon:
•

•

Në datë 10.12.2012 është zhvilluar procedura koncesionare me objekt: “Dhënien me
koncesion të hidrocentralit Kasollet e Selcës”, nga autoriteti kontraktues, Ministria e
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
Në garën koncesionare kanë marrë pjesë 3 (tre) operatorë ekonomikë dhe konkretisht:
1) Bashkimi i shoqërive “Ecogen” sh.p.k. & “Frigo Food” sh.p.k. & “Dalcas” s.p.a.
(i kualifikuar me 85.86 pikë)
2) Bashkimi i shoqërive “Elekttroliri” sh.p.k. & “Fava Arreda” s.r.l. (i skualifikuar)
3) Bashkimi i shoqërive “Xhengo” sh.p.k. & “Larti” sh.p.k. (i kualifikuar me 100.16
pikë)

•

•

•

Në datë 28.12.2012 autoriteti kontraktues me anë të shkresës nr. 2510/19 prot., ka
njoftuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “Elettroliri s.r.l. & “Fava Arreda” s.r.l.,
për skualifikimin e ofertës së tyre.
Ankimuesi provon me kopjen e zarfit me të cilin i është dërguar njoftimi nga ana e
autoritetit kontraktues së ky njoftim i është dorëzuar me anë të postës me
RR02341188AL në datën 16.01.2013.
Konkretisht, arsyet e refuzimit të ofertës së dorëzuar pasqyrohen si vijon:
“Plani i Biznesit nuk është paraqitur sipas Kërkesave në DSPK ku përkatësisht
mungojnë:
• Pasqyra e të ardhurave e Shpenzimeve e detajuar në cdo zë të parashikimit të
shpenzimeve operacionale (mirëmbajtje makinerish dhe mjetesh transporti,
energji elektrike, amortizim, etj), administrative dhe financiare përgjatë 35 viteve,
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•

•

•

•

dhe Pasqyra e Rrjedhjes së Parasë e detajuar për aktivitet operacionale,
financiare dhe investimeve përgjatë 35 viteve.
Tabela e paraqitur si Pasqyrë e Rrjedhjes së parasë është e pa detajuar dhe me
ato pak të dhëna kumulative që janë përgatitur, s’mund të vlerësohet logjika dhe
qëndrueshmëria e parashikimeve, pra dhe e rentabilitetit të projektit të investimit
të propozuar.
Në planin e biznesit nuk përmendet pagesa e Tarifës Koncesionare dhe ajo e
vlerës që i paguhet Autoritetit Kontraktues për dhënien e të drejtës koncesionare.
Gjithashtu, nuk mund të vlerësohet nëse riinvestimi prej 60%, i makinerive e
pajisjeve teknologjike në vitin e 26 është përllogaritur, sic është përmendur në
pjesën narrative të Planit të Biznesit, pasi këto të dhëna e parashikime nuk janë
paraqitur në pasqyrat përkatëse të të Ardhurave e Shpenzimeve (si shpenzim
Amortizimi në rritje pas vitit të riinvestimit në makineri) dhe as detajuar ne
Pasqyrën e Rrjedhjes së Parasë.
Aneksin 2 të DSPK ku përshkruhen kushtet kualifikuese ekonomike, përmban ndër
të tjera edhe strukturën e detajuar të PB që kërkon paraqitjen e pasqyrës së
detajuar të Fitim-Humbjes dhe rrjedhës së parasë”.

Në datë 18.01.2013, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Elettroliri s.r.l.. & “Fava
Arreda” s.r.l., ka paraqitur ankimim pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Me anë të ankimimit të paraqitur, ankimuesi kundërshton arsyet e skualifikimit nga kjo
procedurë koncesisonare duke pretenduar se:
Në dokumentat e ofertës është paraqitur plan biznesi me të gjithë kapitujt sipas kërkesave
të Aneksit 2 të DSPK-vë. Gjithashtu, pretendohet se:
“Plan biznesi përmban të 8 (tetë) kapitujt që kërkohen në DSPK si më poshtë:
1. Kosto totale e projektit (Vlera e investimit):
2. Mënyra e financimit (Burimet e financimit):
3. Kushtet dhe grafiku i shlyerjes së kredisë:
4. Shpenzimet operative (shpenzimet vjetore që do të kryhen për mbarëvajtjen e
aktivitetit)
5. Të ardhurat që do të krijojnë nga shitja e energjisë:
6. Në bazë të treguesve të mësipërm të hartohen pasqyrat përkatëse:
7. Për përcaktimin e rentabilitetit të projektit të llogariten:
8. Të pasqyrohet analiza e ndjeshmërisë për prodhimin e energjisë elektrike, investimin
fillestar dhe normën e aktualizimit”.
Me këtë qëllim, ankimuesi i bashkëlidh ankimimit plan biznesin e dorëzuar për këtë
procedurë koncesionare.
Në lidhje me mungesën e pasqyrave të të ardhurave dhe shpenzimee përgjatë 35 viteve,
pretendohet paraqitja e tyre si edhe sqarohet se:
“1. Plan bisnesi përmban kapitullin e shpenzimeve në kapitullin 4 të plan bisnësit në
faqen 39. Në këtë kapitull jepen të dhënat për shpenzimet mesatare vjetore për të 35 vitet
dhe sqarohet se llogaritjet për cdo vit suksesiv janë bërë duke aplikuar edhe rritjen e
cmimit nga viti në vit me 0.5 pikë mbi normën e inflacionit. Plan bisnesi përmban
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kapitullin e të ardhurave në kapitullin 5 në faqen 39. Në kapitullin 5 jepen të ardhura që
krijohen për prodhimin mesatar me cmimin 9.3. Lek/kwh.
2. Tabela e pasqyrës së rrjedhjes së parasë jepet në faqen 40. Eshtë hartuar për 35 vite
dhe është e qartë në të tre kollonat e saja. Sqarohet se cash flow është hartuar me burime
financimi 70% kredi dhe 30% fonde të vet investitorit.
3. Në plan biznes, në faqen 43 është theksuar se tarifa e Fee koncesionare është marrë sa
treguesi i paraqitur në ofertë. Kështu që ndikimi i kësaj tarife është parë në llogaritjet
respektive të plan bisnesit. Treguesi i riinvestimit është shprehur shumë qartë në faqen 43
të Plan Bisnesit. Në të theksohet se Vlera e Riinvestimit është llogaritur të jetë
127.302.000 lekë, që i korrespondon 60% e vlerës së makineri paisjeve prej 212.170.000
lekë që pasqyrohet edhe në preventivin e plan bisnesit në faqen 36. Ndikimi i kësaj vlere
është konsideruar në kapitujt respektivë të plan bisnesit. Në plan bisnes nuk mungon
asnjë kapitull. Në të janë pasqyruar kërkesat e DSPK. N.q.se KVO ka patur ndonje
paqartësi është detyre ligjore e tij të kërkojë shpjegime plotësuese mbi materialin. Këto të
dhëna nuk ndikojnë në vlerat e pasqyruara në ofertën e paraqitur, kështu që KVO nuk ka
asnjë arsye ligjore të refuzojë ofertën”.
Ankimuesi pretendon se skualifikimi i tij nuk ka bazë ligjore, si edhe nënvizon se,
projekti është në përputhje të plotë me strukturën e kërkuar nga DSPK-të.
Përsa më sipër, ankimuesi, me anë të ankesës së paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, kërkon: “Anulimin e skualifikimit nga METE dhe vlerësimin e ofertës bazuar në
një hetim të procedurës konkurruese”.
•

Në datë 22.02.2013, Komisioni i Prokurimit Publik pasi e ka gjykuar të nevojshëm gjatë
shqyrtimit të çështjes, u ka kërkuar palëve paraqitjen përpara tij me qëllim zhvillimin e
një seance dëgjimore, përmbajtja e të cilës është pasqyruar në procesverbalin e mbajtur në
datë 22.02.2013.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktues dhe procesverbalit të seancës dëgjimore
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e ankimuesit, për skualifikim të padrejtë nga kjo procedurë
koncesionare Komisioni i Prokurimit Publik:
Duke qenë se:
(i)

Në Aneksin III “Kërkesat teknike për kualifikim”, Studimi i fizibilitetit të HEC-it (ve)
në pikën 5 kërkohet që “Ofertuesit të dorëzojnë në mënyrë më të detajuar: Planin e
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Biznesit dhe Grafikun e Punimeve. Struktura e Plan Biznesit duhet të përmbajë të
gjitha të dhënat sipas formularit të DSPK-ve”.
(ii)

Plan Biznesi i paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i operatorëve “Elekttroliri” sh.p.k.
& “Fava Arreda” s.r.l. përmban të gjitha të dhënat e kërkuara nga autoriteti
kontraktues në formularin e plan biznesit si mëposhtë
1.
Kosto totale e projektit (Vlera e investimit):
2.
Mënyra e financimit (Burimet e financimit):
3.
Kushtet dhe grafiku i shlyerjes së kredisë:
4.
Shpenzimet operative (shpenzimet vjetore që do të kryhen për mbarëvajtjen e
aktivitetit)
5.
Të ardhurat që do të krijojnë nga shitja e energjisë:
6.
Në bazë të treguesve të mësipërm të hartohen pasqyrat përkatëse:
• Pasqyra “Të ardhura dhe Shpenzime”
• Pasqyra “Cash Flow” (lëvizja e parasë)
7.
Për përcaktimin e rentabilitetit të projektit të llogariten:
8.
Të pasqyrohet analiza e ndjeshmërisë për prodhimin e energjisë elektrike,
investimin fillestar dhe normën e aktualizimit”.
(iii) VKM nr. 27 datë 19.01.2007, i ndryshuar, në kreun X “Pavlefshmëria dhe mossuksesi
i proçedurës konkurruese”, pika 1, parashikon:
“Një ofertë deklarohet e pavlefshme nëse;
“[…] c. Ofertuesi nuk ka plotësuar një nga kërkesat kryesore të ftesës për procedurë
konkurruese. […]”
(iv) Po ky VKM në kreun IX “Hapja dhe vlerësimi i ofertave”, pika 2, gërma c)
parashikon: “Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon
sqarime nga ofertuesi, të cilat duhet të jepen vetëm me shkrim ose të reflektuara në
procesverbalin e konkurrimit. [...]”

Gjykon se dokumenti i paraqitur nga ana e ankimuesit është në përputhje me strukturën dhe
përmbajtjen e plan biznesit të DSPK-së. Nga ana tjetër, autoriteti kontraktues, në kushtet kur
nuk mund të kryente vlerësime mbi bazën e të dhënave të paraqitura në plan biznes, mund të
kërkonte sqarime nga operatori ekonomik.
Përsa mësipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, autoriteti kontraktor ka detyrimin që të
udhëzojë operatorët ekonomikë në lidhje me mënyrën se si ai gjykon të plotë dhe të saktë
paraqitjen e një dokumenti të caktuar.
Në mbështetje të sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, në bazë të verifikimeve të
kryera, vë re se në procedurat koncesionare të mëparshme, plan biznese me të njëjtën a më të
ulët shkallë detajimi, janë konsideruar në përputhje me kërkesat e DSPK, gjë që krijon një
pritshmëri të caktuar tek operatorët ekonomikë konkurrues për mënyrën e paraqitjes të një
dokumenti të kërkuar.
Për këtë arsye, nëse në procedurën në fjalë, autoriteti kontraktor zbaton një standard tjetër në
lidhje me shkallën e detajimit dhe mënyrën e hartimit të plan biznesit, duhet paraprakisht të
udhëzojë operatorët ekonomikë mbi këtë fakt.
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Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik bazuar në nenin 24/1, nenin 25 e vijues të
Ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”, 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”, date 19.1.2007 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”,

Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e bashkimit të përkohshëm të operatorëve “Elettroliri s.r.l. &
“Fava Arreda” s.r.l. për proceduren koncesionare me objekt “Për dhënien me
koncesion të hidrocentralit Kasollet e Selcës”, zhvilluar në datë 10.12.2012, nga
autoriteti kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
2. Autoriteti kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të korrigjojë
shkeljet e konstatuara duke anuluar vendimin për skualifikim.
3. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
përkohshëm i operatorëve “Elekttroliri” sh.p.k. & “Fava Arreda” s.r.l.:
4. Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, të dërgojë
një informacion me shkrim brenda afateve ligjore nga marrja dijeni, lidhur me
zbatimin e vendimit të sipërpërmendur, duke dokumentuar veprimet e kryera:
5. Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të bëjë ankim brenda 30 ditëve nga data e
marrjes dijeni, në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes
administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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