REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 570/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Rivlerësimin e procedurës si dhe skualifikimin ofertës së operatorit
ekonomik të renditur i pari, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shpenzime për shtypjen e teksteve (arsimi
profesional)”, me fond limit 1.916.666 (njëmilion e nëntëqind e
gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa
TVSH, zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Shtëpia
Botuese e Teksteve Mësimore.

Ankimues:

“Albdesign” sh.p.k
Adresa: Rr.“Cerciz Topulli”,Nr. 17-1051,Tiranë

Palë e ankimuar:

Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore.
Adresa: Rr: “Durrësit” nr.219, Tiranë.

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. 1, datë 10.01.2007
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes z. Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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 prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi 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 11.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt:
“Shpenzime për shtypjen e teksteve (arsimi profesional)”, me fond limit 1.916.666 (njëmilion e
nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore.
II.2. Në procedurën e prokurimit kanë paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë si më poshtë,
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1.
2.
3.
4.

“Media Print” sh.p.k me ofertë ekonomike 1.342.000 lekë pa tvsh skualifikuar
“Marova” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1.518.000 lekë pa tvsh kualifikuar
“Albdesign” sh.p.k me ofertë ekonomike 1.587.300 lekë pa tvsh kualifikuar
“Ilar” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1.587.300 lekë pa tvsh skualifikuar

II.3. Në datën 22.09.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë janë njoftuar
elektronikisht nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimeve në lidhje me vlerësimin e ofertave,
nga ku rezulton se:
1. “Albdesign” sh.p.k. me ofertë ekonomike 1.587.300 lekë pa tvsh, kualifikuar në vendin e
dytë.
II.3. Në datën 29.09.2014 operatori ekonomik “Albdesign” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kërkon:
Pas publikimit në sistem të renditjes së ofertave pjesëmarrëse në këtë procedurë
prokurimi, kërkojmë një rivlerësim të kësaj procedure pasi nga AK në DST e tenderit nuk
është kërkuar vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjise elektrike, duke mos bërë të zbatueshëm këtë detyrim ligjor.

II.5. Në datën 29.09.2014 autoriteti kontraktor me anë të email-it, i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik “Albdesign” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, pretendim ky i ankimuesit.
II.6. Në datën 03.10.2014 operatori ekonomik “Albdesign” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime të paraqitura në autoritetin kontraktor,
si më poshtë:
Pas publikimit në sistem të renditjes së ofertave pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi,
kërkojmë një rivlerësim të kësaj procedure pasi nga AK në DST e tenderit nuk është kërkuar
vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjise elektrike, duke
mos bërë të zbatueshëm këtë detyrim ligjor.
Kërkojmë: Rivlerësimin e kësaj procedure dhe skualifikimin e operatorit të kualifikuar i pari.
II.7. Me shkresë nr. 181, datë 09.10.2014, protokolluar me tonën nr. 1631/2 prot., datë
10.10.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar lidhur me procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik, “Albdesign” sh.p.k., se: Pas
publikimit në sistem të renditjes së ofertave pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi, kërkojmë
një rivlerësim të kësaj procedure pasi nga AK në DST e tenderit nuk është kërkuar vërtetim që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjise elektrike, duke mos bërë të
zbatueshëm këtë detyrim ligjor, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Nga verifikimi i dokumentave të tenderit u vërejt që në “Shtojcën 6”, pika 2 “Kapaciteti
ekonomik dhe financiar”, pika “d” është kërkuar:
Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e tëe gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike,
të kontratave të enegjisë qe ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Mosshlyerja e detyrimeve të energjise elektrike përbën shkak skualifikimi të operatorit ekonomik,
përvec rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në
vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë
elektrike është i detyruar ta lëshojë këtë vërtetim jo më vone së 5 ditë nga data e depozitimit të
kërkesës nga operatori ekonomik.
Kriteri i përcaktuar nga ana e autoritetit kontraktor është në përputhje të plotë më legjislacionin
në fuqi.
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se autoriteti kontraktor, Shtëpia Botuese e Teksteve
Mësimore, ka publikuar dokumentat e tenderit në datën 11.09.2014, në të cilat rezulton se është
pasqyruar ndryshimi ligjor i miratuar me VKM nr. 379, datë 11.06.2014 (hyrë në fuqi me
publikimin në FZ nr.92, datë 19.06.2014), në lidhje me detyrimin që kanë autoritetet kontraktore
për të kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në tender të një vërtetimi që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.
Nga dokumentacioni rezulton se në datën 11.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor,
në portalin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shpenzime për shtypjen e teksteve (arsimi profesional)”, me fond limit
1.916.666 (njëmilion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e
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gjashtë) lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Shtëpia Botuese
e Teksteve Mësimore, kur ka zhvilluar procedurën e prokurimit, ka marrë masë për ta bërë të
zbatueshëm këtë detyrim ligjor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.2. Në lidhje me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues, për skualifikim të operatorit të
kualifikuar i pari, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1 Ky pretendim është parashtruar nga operatori ekonomik ankimues vetëm në formularin e
ankesës së paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.2.2 Në nenin 63 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
pika 2 dhe 7 parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë
në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” dhe
“Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe
adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes,
pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me
dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor”. Elementet e mësipërme janë të
domosdoshme për shqyrtimin e ankesës.
Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me LPP, Kodin e Procedurave
Administrative dhe rregullat e prokurimit public dhe mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën
ankesën të pavlefshme. Operatori ekonomik ankimues lidhur me këte pretendim, duhet të kishte
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në respektim të shkallëve të ankimimit siç është
përcaktuar në ligjin e prokurimit publik. Mosrespektimi i shkallëve të ankimimit e bën ankesën,
në këtë pikë, të pavlefshme dhe për këtë arsye pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk
shqyrtohet.
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”, Komisioni i Prokurimit
Publik, njëzëri
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shpenzime për shtypjen e
teksteve (arsimi profesional)”, me fond limit 1.916.666 (njëmilion e nëntëqind e
gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, zhvilluar
nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Palët kanë të drejtë që, kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, tё bëjnё padi
për shqyrtim të mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1631. protokolli , Datë 03.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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