KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 693/2015

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.11.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Dorina
Karaiskaj” p.f nga procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” marrëveshje kuadër me Nr. REF-07509-09-01-2015
dhe objekt: “Bileta për udhëtime ndërkombëtare”, me fond
limit 30.000.000 lekë, zhvilluar nё datёn 02.10.2015, nga
autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.”

Ankimues:

“Dorina Karaiskaj” p.f
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Kuvendi i Shqipërisë
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. 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 e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
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 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, 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. 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 o bjektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 02.09.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” marrëveshje kuadër me Nr. REF-07509-09-01-2015 dhe objekt: “Bileta për
udhëtime ndërkombëtare”, me fond limit 30.000.000 lekë, zhvilluar nё datёn 02.10.2015,
nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
II.2. Në datën 16.10.2015 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar si më poshtë:
Albturs “D”-VAS Tur

30.000.000 lekë, skualifikuar

Global Travel

30.000.000 lekë, skualifikuar

Dorina Karaiskaj

30.000.000 lekë, skualifikuar

Ar & Lo

30.000.000 lekë, kualifikuar

Odisea Travel & Tours

30.000.000 lekë, kualifikuar

Albania Experience

30.000.000 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f rezulton i skualifikuar pasi:
1. Nuk ka plotësuar kriteret e vecanta për kualifikim “Kapaciteti teknik”: Ka paraqiur
vetëm vërtetimin e Administratës Tatimore për pagesën e sigurimeve; pagesat për
muajt e kërkuar nuk i ka të gjeneruara nga Administrata Tatimore, me firmë dhe
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vulë të institucionit, por i ka thjesht të printuara në kundërshtim me kërkesat e
dokumentave të tenderit.
2. Ka paraqitur kontratën e punës vetëm për një punonjës, ndërkohë që kërkohet për të
paktën për dy punonjës. Nga listpagesa rezulton të ketë 4, pra mund të ishin
paraqitur të paktën dy kontrata. Kjo vjen në kundërshtim me kërkesat e dokumentave
të tenderit.
II.3. Në datën 22.10.2015 operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit, si dhe duke pretenduar se një anëtar i KVO-së ka konflikt interesi
në këtë procedurë.
II.4. Në datën 29.10.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 06.11.2015 operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në ankesë kundërshtohet vendimi i KVO-së për
skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Konkretisht pretendimet si vijon:
1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit, në mënyrë të përmbledhur ankimuesi jep
argumentat si më poshtë:
“Operatori ekonomik ka plotësuar kriterin për kualifikim, të vendosur në dokumentat e
tenderit pasi, në kriteret për kualifikim kërkohet që operatori ekonomik duhet të ketë të
punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar për periudhën janar-qershor 2015 (vërtetim i
lëshuar nga Administrata Tatimore, shoqëruar me listpagesat për muajt e mësipërm).
Në përmbushjen e këtij kriteri Personi Fizik “Dorina Karaiskaj” p.f ka dërguar nëpërmjet
sistemit të APP-së, vërtetimin e sigurimeve shoqërore ... ku deklarohet numri i punonjësve
për muajt respektiv të kërkuar. Ndërsa përsa i përket listëpagesave, nuk deklarohet në asnjë
rresht të kësaj kërkese të dokumentave të tenderit që ato duhet të jenë të firmosura dhe
vulosura nga Administrata Tatimore [...].
2. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit ankimuesi argumenton se:
“Personi Fizik “Dorina Karaiskaj”p.f ka deklaruar që stafi teknik që do të mbështesë këtë
shërbim është personi me inicialet D.K dhe personi me inicialet F.C, shoqëruar me CV-në
dhe certifikatat e akreditimit të IATA, pra stafi teknik i nevojshëm dhe i mjaftueshëm sipas
kërkesave të dokumentave të tenderit. Dy personat e tjerë të deklaruar në list pagesa kryejnë
detyra të tjera në funksion të aktivitetit. Pra stafi përbëhet nga 4 persona nga të cilët
personi me inicialet D.K, përfaqësuese ligjore e personit fizik “Dorina Karaiskaj” p.f, është
e vetpunësuar. Sqarojmë se përfaqësuesi ligjor me inicialet D.K nuk mund të bëjë kontratë
pune me veten e vet, pasi është e vetpunësuar, kjo në referencë të Udhëzimit nr.23, datë
09.12.2013 i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve “Për mbledhjen e kontributeve të
detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore” ku përcaktohet se:
“I vetpunësuar është një tatim pagues i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
dhe në organet tatimore si “person fizik””.
II.6. Në datën 13.11.2015 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
1708/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 3528/1 prot., datë 13.11.2015 me objekt:
“Informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt: “Bileta për udhëtime
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ndërkombëtare”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit
dhe trajtimin e ankesës së shoqërisë ankimuese.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si informacionin e
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f sipas
së cilës ky operator ka paraqitur vetëm vërtetimin e Administratës Tatimore për pagesën e
sigurimeve; pagesat për muajt e kërkuar nuk i ka të gjeneruara nga Administrata Tatimore,
me firmë dhe vulë të institucionit, por i ka thjesht të printuara në kundërshtim me kërkesat e
dokumentave të tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“Operatori ekonomik të ketë të punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar për
periudhën Janar-Shkurt-Mars-Prill-Maj-Qershor 2015 (vërtetim i lëshuar nga
Administrata Tatimore, shoqëruar me listëpagesat për muajt e mësipërm).
Për punonjësit e punësuar Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
Kontratën e punës, të miratuar nga të dy palët, e vlefshme deri më 31.12.2016
Certifikata trajnimi nga International Air Transport Association (IATA), Curriculum
Vitae (CV). ”
III.1.2. Operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f ka paraqitur vërtetim, lëshuar nga
administrata tatimore, sipas të cilit në bazë të të dhënave të formularëve “Listpagesa e
kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga
punësimi” E-SIG 025/a, të dorëzuara nga subjekti…, rezulton se kjo shoqëri ka katër
punonjës të siguruar për periudhën janar 2015- gusht 2015.
Gjithashtu subjekti ka paraqitur Listpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore,
shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi për periudhën Janar 2015-Gusht
2015, të printuara nga faqja on-line zyrtare e administratës tatimore.
III.1.3. Referuar ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar;
VKM-së nr.55, datë 03.02.2010 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe
të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elëktronike”, i ndryshuar: “Duke
filluar nga periudha tatimore janar 2013, deklarimi i listpagesave E-SIG 025 dhe
formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve E-SIG 027 do të kryhen vetëm në mënyrë
elektronike.”
Gjithashtu në VKM-në nr. 922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të
deklaratave tatimore dhe të dokumenatve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës
elektronike”, pika 1/xii, përcakton:
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Dorëzimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave
tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat
nënkuptohen:
Deklarata tatimore, në kuptim të këtij vendimi, janë :
xii. deklarata “Listëpagesë e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe
tatimit mbi të ardhurat nga punësimi”
Ndërsa sipas pikës 2, po këtu:
Çdo tatimpagues është i detyruar të bëjë dorëzimin e deklaratave dhe dokumenteve
tatimore, të parashikuara në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës 1, të këtij vendimi, vetëm
nëpërmjet formes elektronike, duke filluar nga data 1 janar 2015, sipas afateve ligjore
të përcaktuara dhe formës së deklaratës apo të dokumentit të miratuar me udhëzim të
ministrit të Financave.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomike “Dorina
Karaiskaj” p.f përmbush kërkesën e autoritetit kontraktor për numrin e punonjësve të
siguruar, pasi vërtetimi i lëshuar nga admimistrata tatimore dhe listpagesat për periudhën e
kërkuar janë paraqitur konform kërkesës së parashikuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, në përputhje me legjislacionin në fuqi si më sipër cituar. Nga ana e
autoritetit kontraktor nuk është parashikuar që listpagesat duhet të jetë të firmosura dhe
vulosura nga administrata tatimore, me qëllim që kjo kërkesë të përbënte detyrim për t’u
përmbushur nga ofertuesit. Në këto kushte, listpagesat e paraqitura nga ankimuesi në formën
elektronike, përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor si më sipër cituar.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron
III.2. Lidhur arsyen e dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f
sipas së cilës ky operator ka paraqitur kontratën e punës vetëm për një punonjës, ndërkohë
që kërkohet për të paktën për dy punonjës pasi nga listpagesa rezulton të ketë 4, pra mund
të ishin paraqitur të paktën dy kontrata, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”,
pika 2, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“Operatori ekonomik të ketë të punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar për
periudhën Janar – Shkurt – Mars – Prill – Maj - Qershor 2015 (vërtetim i lëshuar nga
Administrata tatimore, shoqëruar me listëpagesat për muajt e mësipërm).
Për punonjësit e punësuar Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
Kontratën e punës, të miratuar nga të dy palët, e vlefshme deri më 31.12.2016
Certifikata trajnimi nga International Air Transport Association (IATA), Curriculum
Vitae (CV).”
III.2.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f rezulton
se në listpagesat e periudhës janar 2015 - qershor 2015 ky subjekt ka të siguruar 4
punonjës. Kontratë pune është paraqitur për punonjësin me inicialet F.Ç.
III.2.3. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, përcaktohet si vijon:
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“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese.”
III.2.4. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 parashikohet si vijon:
“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.2.5. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë përgatisin oferta,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f nuk plotëson kërkesën e autoritetit
kontraktor për kontratat e punës, pasi ka paraqitur një kontratë pune, nga dy të kërkuara
në dokumentat e tenderit. Përsa i përket argumentit të ankimuesit se përfaqësuesi ligjor
me inicialet D.K nuk mund të bëjë kontratë pune me veten e vet, pasi është e vetpunësuar,
sqarojmë se subjekti në fjalë ka paraqitur listpagesat ku rezulton se disponon 4 punonjës
në stafin e vet, por pavarësisht këtij fakti, nga ana e tij është paraqitur kontratë pune
vetëm për një punonjës. Kriteret e parashikuara në dokumentat e tenderit duhet të
përmbushen nga ofertuesit për të gjitha elementët e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Kjo do të thotë se autoriteti kontraktor ka kërkuar 2 punonjës të cilët duhet të ishin me
kontrata pune, dhe operatori ekonomik ofertues ka detyrimin ligjor që të paraqesë
ofertën në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor duke paraqitur kontratat e punës
për dy punonjës. Nëse do të kishte paqartësi apo kundërshtime lidhur me plotësimin e
kërkesës së mësipërme, operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f mund të kërkonte
sqarime, mbështetur në nenin 42 të LPP-së ose të ushtronte të drejtën e tij të ankimimit
bazuar në nenin 63 të këtij ligji.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
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
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dorina Karaiskaj” p.f.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” marrëveshje kuadër me objekt:
“Bileta për udhëtime ndërkombëtare”, me fond limit 30.000.000 lekë, zhvilluar nё
datёn 02.10.2015, nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1708 Protokolli,
Datë 06.11.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Zv/Kryetar
Spiro Kuro
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