KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 86/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF21749-01-15-2016, me objekt “Shërbimi i ruajtjes civile të Degës
Doganore Berat”, me fond limit 1.949.033 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 28.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Dega e
Doganës Berat.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Dega Doganës Berat
Lagja “Ish Kombinati i Tekstileve”, Berat

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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 18.01.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21749-01-15-2016, me objekt “Shërbimi i ruajtjes civile
të Degës Doganore Berat”, me fond limit 1.949.033 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 28.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.

“Nazeri 2000” sh.p.k.

1.858.383,6 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 02.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsyet si me
poshtë vijon:
- Skualifikohet, mungon sigurimi i ofertës sipas Shtojcës 3
2

II.4. Në datën 03.02.2013 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Së pari, AK duhet të bëjë kualifikimin e shoqërisë sonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk qëndron
pasi referuar nenit 18 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 përcakton se “Në procedurat e prokurimit
me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni”. Dhe referuar po kësaj VKM vlera e kufirit të lartë
monetar për kontratat publike të shërbimeve dhe mallrave përcaktohet në nenin 8 të saj ku thotë
se ky kufi është në vlerën 200.000.000 lekë. Ndërkohë që vlera e fondit limit përcaktuar në dst
është në vlerën 1.949.033 lekë pa tvsh pra kjo vlerë nuk përfshihet në vlerën e kufirit të lartë
monetar. Për sa u shpjegua sigurimi i ofertës për këtë procedurë nuk është i kërkueshëm.
Gjithashtu edhe vetë autoriteti në dokumentat e tenderit Seksioni 3, pika 3.2. përcakton se
“Sigurimi i ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se
kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor)...
Pra vetë autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka dhënë shpjegimie se sigurimi i ofertës
nuk është i kërkueshëm dhe nuk është i zbatueshëm për këtë procedurë, referuar përcaktimeve
ligjore. Pra autoriteti duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk qëndron.
Referuar për sa më sipër, të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe KPP në vendimet e sj të ngjashme,
ku komisioni ka vendosur dhe AK nuk mund të skualifikojë OE për një dokument që ligjërisht nuk
është i kërkueshëm ku citojmë vendimin nr. 533/2015 datë 1.08.2015 ku shprehet se:
“Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson të sqarojë se në nenin 49 të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “[...] Në procedurat e prokurimit me
vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik […]”. Gjithashtu në nenin 18
pika 1 “Sigurimi i Ofertës” të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në procedurat e prokurimit me vlerë më të
lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin
sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast, sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo
garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar
këtë veprimtari.”
Nga interpretimi literal i dispozitës së mësipërme, Komisioni i Prokruimit Publik gjykon se
kërkesa e mësipërme e lex specialis përmes të cilës autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë
ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës strictu sensu i drejtohet vetëm procedurës/ve, ( të cilat
gëzojnë një pozitë të veçantë nga LPP), procedurave të prokurimeve mbi kufirin e lartë monetarë
( referuar kufinjve monetarë të parashikuar nga akti normativ në zbatim të ligjit).
[...]
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga AK kualifikimin e shoqërisë sonë pasi kemi
përmbushur të gjitha kërkesat e kërkuara nga AK në dst dhe arsyeja e skualifikimit nuk qëndron
dhe është në kundërshtim me dispozitat ligjore të prokurimit publik.
Kërkojmë që nga ana e AK të bëhet kualifikimi i shoqërisë sonë.
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II.5. Në datën 04.02.2016, me shkresën nr. 140 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, në të cilën ka parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar kualifikimin e ofertës së tij.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 176 prot., datë 12.02.2016, me objekt “Kthim përgjigje vendimit tuaj
nr. 163/1 prot., datë 10.02.2016”, protokolluar me tonën në datën 15.02.2016, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., se arsyeja e
skualifikimit “mungon sigurimi i ofertës sipas Shtojcës 3” dhënë nga autoriteti kontraktor, nuk
qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Seksioni 3, Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik,
pika 3.2. nga autoriteti kontraktor është përcaktuar: “3.2. Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në
rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se
kërkohet nga autoriteti kontraktor): Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të
ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 38 980
(tridhjetë e tetëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë )Lekë (shuma e shprehur në fjalë)[…]”.
III.1.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson të sqarojë se në nenin 49, pika 1 të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, përcaktohet se: “Në procedurat e
prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, përcaktohet se:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast,
sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri
sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2% të
vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të
parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës.
Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
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III.1.3. Nga interpretimi literal i dispozitës së mësipërme, Komisioni i Prokruimit Publik gjykon
se kërkesa e mësipërme e lex specialis përmes të cilës autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë
ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës strictu sensu i drejtohet vetëm procedurës/ve (të cilat
gëzojnë një pozitë të veçantë nga LPP) të prokurimit mbi kufirin e lartë monetarë (referuar
kufinjve monetarë të parashikuar nga akti normativ në zbatim të ligjit).
Madje edhe referuar vetë përcaktimit të bërë në pikën 3.2. të dokumentave të tenderit, konstatohet
se është vendosur kushti që: “sigurimi i ofertës paraqitet sipas formularit të shtojcës 3, por që
është i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë
monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor, duke nënkuptuar kështu që sigurimi i
ofertës edhe në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar
është lënë në diskrecionin e autoritetit kontraktor për ta kërkuar ose jo duke e kushtëzuar këtë me
fjalën “mund” .
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.”
Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […] 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: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.[…]”
Ndërkohë, neni 53, pika 3, i LPP-së, përcakton që: “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.”
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është një kusht i cili
mund kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se
kufiri i lartë monetar.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë
sigurim oferte në procedurat e prokurimit “Kërkesë për propozim”, referuar kjo analizës së
mësipërme, rrjedhimisht edhe Formulari i Sigurimit të Ofertës nuk duhet të kërkohet të paraqitet
nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, sa më sipër analizuar, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21749-01-15-2016, me
objekt “Shërbimi i ruajtjes civile të Degës Doganore Berat”, me fond limit 1.949.033 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 28.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke
e kualifikuar këtë operator.
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 të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 163 Protokolli
Datë 08.02.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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