KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 19/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k &
“B 93” sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt “Banesë tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi
shërbimi, në qytetin e Beratit”, me fond limit 98.168.308 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga autoriteti kontraktor ENTI
KOMBËTAR I BANESAVE.”
“Skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “LLAZO” sh.p.k &
“GPG COMPANY” sh.p.k, nga kjo procedurë prokurimi.”
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Banesë tip 83/5, 8 kate me
35 apartamente dhe një kat njësi shërbimi, në qytetin e Beratit”, me fond
limit 98.168.308 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga
autoriteti kontraktor ENTI KOMBËTAR I BANESAVE.”

Ankimues:

“PIENVIS” sh.p.k
(Përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k)
Adresa: Rr.“Bardhok Biba”, ish kinema “17 Nëntori”
Tiranë
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“AVDULI” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “Hajro Cakërri”, përballë Fabrikës së Çimentos
Vlorë

Palë e ankimuar:

ENTI KOMBËTAR I BANESAVE
Adresa: Rr. “Sulejman Delvina”, pranë Hotel “Diplomat”,
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
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:

Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë të interesuar për të marrë pjesë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë 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 ndryshuar.
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I.4. Operatori ekonomik operatori ekonomik “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), nuk ka respektuar afatet ligjore të
paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Komisioni i Prokurimit Publik, pa i hyrë vlerësimit të çështjes ratione materiae, vlerëson të
ndalet tek respektimi i kërkesave formale (afateve) të ankimimit.

II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Banesë tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi shërbimi, në qytetin e Beratit”, me
fond limit 98.168.308 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga autoriteti kontraktor
ENTI KOMBËTAR I BANESAVE.
II.2. Në datën 21.10.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.Në këtë
procedurë prokurimi kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) operatorët ekonomikë të
poshtëshënuar, të cilët autoriteti i ka klasifikuar në këtë mënyrë:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Operatori ekonomik
“AVDULI” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “LLAZO” sh.p.k & “G.P.G
KOMPANI” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “PIENVIS” & “B 93” sh.p.k
“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
“EDIL AL-IT” sh.p.k
“BE-IS” sh.p.k
Bashkimi i operatorëve “RSM COMAPNY” &
“RIVIERA” sh.p.k
“CURRI”sh.p.k
“JUNIK” sh.p.k

Oferta ekonomike (pa TVSH)
72.411.540 lekë
kualifikuar
73.214.459 lekë
kualifikuar
74.857.867 lekë
82.738.474 lekë
84.182.087 lekë
85.757.817 lekë
86.088.015 lekë

kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

90.696.286 lekë
91.767.633 lekë

kualifikuar
kualifikuar

II.3. Në datën 10.11.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k,
është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 14.11.2014, bashkimi i operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93”
sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorit
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ekonomik “AVDULI” sh.p.k, si dhe të bashkimit të operatorëve ekonomikë dhe “LLAZO”
sh.p.k & “G.P.G KOMPANI” sh.p.k.
II.5. Në datën 20.11.2014, me shkresën nr.prot.4229/1, autoriteti kontraktor ka njoftuar
operatorin ekonomik ankimues (si dhe gjithë pjesëmarrësit në procedurën në fjalë të prokurimit),
për “...ndërprerjen e afatit të shqyrtimit të ankesave, deri në marrjen e informacionit nga
organet kompetente të cilave u është drejtuar me shkresën nr.prot. 4194, datë 17.11.2014,
shkresën nr.prot.4221, datë 20.11.2014 dhe të marrjes së vendimit për ankesat.”
II.6. Në datën 22.12.2014 autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e ofertave, si dhe i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), me shkresën nr.prot. 4537/2, datë 22.12.2014,
duke sqaruar ankimuesin se ankesa e tij në lidhje me operatorin ekonomik “AVDULI” sh.p.k
është marrë në konsideratë dhe si rrjedhojë ky i fundit është skualifikuar, ndërkohë ankesa e tij
në lidhje me bashkimin e operatorëve ekonomikë dhe “LLAZO” sh.p.k & “G.P.G KOMPANI”
sh.p.k., është refuzuar.
II.7. Në datë 29.12.2014 operatori ekonomik “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.8. Në datën 10.11.2014, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.9. Në datën 20.11.2014, me shkresën nr.prot.4229/1, autoriteti kontraktor ka njoftuar të gjithë
pjesëmarrësit në procedurën në fjalë të prokurimit, për “...ndërprerjen e afatit të shqyrtimit të
ankesave, deri në marrjen e informacionit nga organet kompetente të cilave u është drejtuar me
shkresën nr.prot. 4194, datë 17.11.2014, shkresën nr.prot.4221, datë 20.11.2014 dhe të marrjes
së vendimit për ankesat.”
II.10. Në datën 12.12.2014, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k i ka kërkuar informacion
autoritetit kontraktor në lidhje me procedurën e prokurimit, duke kërkuar të njihet me arsyet se
përse deri më tani nuk është shpallur fitues.
II.11. Në datën 16.12.2014, autoritetit kontraktor i është përgjigjur operatorit ekonomik
“AVDULI” sh.p.k, duke e sqaruar se sipas njoftimit të dërguar të gjithë pjesëmarrësve në
procedurën në fjalë të prokurimit, për ndërprerjen e afatit të shqyrtimit të ankesave, kjo
ndërprerje do të vazhdojë deri në marrjen e informacionit nga organet kompetente të cilave u
është drejtuar me shkresa zyrtare.
Konkretisht, autoriteti kontraktor ENTI KOMBËTAR
korrespondencën si më poshtë:

I BANESAVE, ka zhvilluar
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 Shkresa me nr.prot.4193, datë 17.11.2014, drejtuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë së Republikës së Kosovës;
 Shkresa nr.prot.4194, datë 17.11.2014, drejtuar Ministrisë së Financës, Administrata
Tatimore e Kosovës, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë.
 Shkresa nr.prot.4221, datë 20.11.2014, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve,
Tiranë.
Në përgjigje të tyre, pranë autoritetit kontraktor janë paraqitur:
 Shkresa me lëndë “Njoftim”, e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës së Kosovës;
 Shkresat me lëndë “Kthim Përgjigje”, të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë,
me nr.prot. 30464/1, datë 01.12.2014 dhe nr.prot. 30464/6, datë 16.12.2014;
 Shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë, me nr.prot. 33161/2, datë
09.01.2015, bashkëlidhur me shkresën e Administratës Tatimore të Kosovës.
II.12. Në datën 22.12.2014 autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e ofertave, procedurë nga e
cila tashmë operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k rezulton i skualifikuar.
II.13. Në datën 24.12.2014, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor.
II.14. Në datën 30.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“AVDULI” sh.p.k, duke refuzuar ankesën e tij.
II.15. Në datë 06.01.2015 operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.16. Në datë 09.01.2015, nëpërmjet shkresës me nr. prot. 39/1, datë 09.01.2015, me objekt
“Dërgim dokumentacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesat e operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues
i bashkimit të operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k) dhe “AVDULI”
sh.p.k. Gjithashtu, në datë 15.01.2015, është depozituar shkresa me nr. prot.74/1, datë
14.01.2015 (protokolluar pranë KPP me nr.prot.7/2, datë 15.01.2015), bashkangjitur së cilës
autoriteti kontraktor ka përcjellë shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve me nr.prot.
33161/2, datë 09.01.2015, si dhe shkresën e Administratës Tatimore të Kosovës, me lëndë
“Informata lidhur me kërkesën e datës 08.12.2014, me numër të protokollit 30464/4”.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton:

III.1. Në datën 15.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Banesë tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi shërbimi, në qytetin e Beratit”, me
fond limit 98.168.308 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga autoriteti kontraktor
ENTI KOMBËTAR I BANESAVE.
III.2. Në datën 21.10.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
III.3. Në datën 10.11.2014 bashkimi i operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93”
sh.p.k, është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi.
III.3.1. Në datën 14.11.2014, bashkimi i operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93”
sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorit
ekonomik “AVDULI” sh.p.k, si dhe të bashkimit të operatorëve ekonomikë dhe “LLAZO”
sh.p.k & “G.P.G KOMPANI” sh.p.k.
III.3.2. Në datën 20.11.2014, me shkresën nr.prot.4229/1, autoriteti kontraktor ka njoftuar
operatorët ekonomikë ankimues (si dhe gjithë pjesëmarrësit në procedurën në fjalë të
prokurimit), për “...ndërprerjen e afatit të shqyrtimit të ankesave, deri në marrjen e
informacionit nga organet kompetente të cilave u është drejtuar me shkresën nr.prot. 4194, datë
17.11.2014, shkresën nr.prot.4221, datë 20.11.2014 dhe të marrjes së vendimit për ankesat.”
III.3.3. Në datën 22.12.2014 autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e ofertave, si dhe i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues i bashkimit të operatorëve
ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), me shkresën nr.prot. 4537/2, datë 22.12.2014,
duke sqaruar ankimuesin se ankesa e tij në lidhje me operatorin ekonomik “AVDULI” sh.p.k
është marrë në konsideratë dhe si rrjedhojë ky i fundit është skualifikuar, ndërkohë ankesa e tij
në lidhje me bashkimin e operatorëve ekonomikë dhe “LLAZO” sh.p.k & “G.P.G KOMPANI”
sh.p.k., është refuzuar.
III.3.4. Ndërkohë, sikurse u tha më lart, ankesa e operatorit ekonomik “PIENVIS” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), pranë
autoritetit kontraktor, është paraqitur më datë 14.11.2014, ndërsa ankesa e paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e operatorit ekonomik “PIENVIS” sh.p.k (përfaqësues i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k), mban datën
29.12.2014.
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III.3.5. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pika 2, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht 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.”.
Në vijim, pika 5 e nenit të mësipërm thekson që: “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe
merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë
ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.”
Së fundi, pika 6, e të njëjtit nen, sqaron që “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën
brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të
paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e
nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në
rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor”.
III.3.6. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, protokolluar me nr.prot. 1969, datë 29.12.2014, duke mos respektuar
periudhën kohore të ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell
që ai të mos ketë përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve, duke mos plotësuar në këtë
mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23, pikës 3,
shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, përbën shkak për mospranimin e
ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrespektimit të afateve të
ankimimit.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve të ankimimit, është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të
drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar
nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.3.7. Duke mbajtur në konsideratë faktin që shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy fazave:
asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni,
kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit
(nëse kërkesa përmbush elementet formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj),
në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nuk përmbush elementet formale për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka
respektuar afatet e përcaktuara në 63 të ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
III.3.8. Duke ju referuar veprimeve të autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se se ndërprerja e afatit të shqyrtimit të ankesave, përbën një veprim procedural i cili nuk
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gjen mbështetje dhe është i pabazuar si në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, mbi arsyen e
skualifikimit mbas rivlersimit të procedurës sipas të cilës “Nuk plotëson kriterin sipas pikës 2.3.2
tek “Kapaciteti teknik” lidhur me numrin mesatar të fuqisë punëtore të siguruar për secilin muaj
(mesatarisht 40 punonjës në vit) të tri viteve të fundit 2011, 2012, 2013”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.4.1 Në Shtojcën 10, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tek “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.2,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik (40 punonjës të siguruar)
në tri vitet e fundit 2011, 2012, 2013. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë:
Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve të
siguruar për secilin muaj (mesatarisht 40 punonjës në vit), të tri viteve të fundit 2011,
2012, 2013.”
III.4.2. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, rezulton se, në
përmbushje të kërkesës së autoritetit kontraktor, është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Vërtetimin nr.5249 prot, datë 10.09.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e
Sigurimeve Shoqërore Vlorë, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të
shoqërisë “AVDULI” sh.p.k, gjatë periudhës janar-dhjetor 2011.
Vërtetimin nr.3256 prot, datë 01.10.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, gjatë periudhës janar-dhjetor 2012.
Vërtetimin nr.3256 prot, datë 01.10.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, gjatë periudhës janar-dhjetor 2013.
Vërtetimin nr.3130 prot, datë 23.09.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, gjatë periudhës janar-korrik 2014.
Vërtetimin nr.3136 prot, datë 08.10.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, gjatë periudhës korrik-gusht 2014.
Vërtetimin nr.895/2014 prot, datë 02.10.2014, të lëshuar nga Administrata Tatimore e
Kosovës, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, përfaqësia Kosovë, gjatë periudhës janar-dhjetor 2012.
Vërtetimin nr.895/2014 prot, datë 02.10.2014, të lëshuar nga Administrata Tatimore e
Kosovës, ku jepen të dhënat për numrin e punonjësve të siguruar të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, përfaqësia Kosovë, gjatë periudhës janar-dhjetor 2013.

Gjithashtu, pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e autoritetit kontraktor Enti Kombëtar
i Banesave është depozituar edhe:
 Shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë me nr.prot. 30464/6, datë
16.12.2014, me lëndë “Kthim përgjigje”, drejtuar Entit Kombëtar të Banesave ku jepen
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të dhëna mbi numrin mesatar të punonjësve të shoqërisë “AVDULI” sh.p.k, gjatë viteve
2011, 2012 dhe 2013.
 Shkresa e autoritetit kontraktor Enti Kombëtar i Banesave me nr. prot.74/1, datë
14.01.2015 (protokolluar pranë KPP me nr.prot.7/2, datë 15.01.2015), bashkangjitur së
cilës na ka përcjellë shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë me
nr.prot. 33161/2, datë 09.01.2015, si dhe shkresën e Administratës Tatimore të Kosovës,
me lëndë “Informata lidhur me kërkesën e datës 08.12.2014, me numër të protokollit
30464/4”, ku jepen të dhëna mbi numrin mesatar të punonjësve të shoqërisë “AVDULI”
sh.p.k, përfaqësia Kosovë, gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013.
III.4.3. Lidhur me sa më sipër, KPP vëren se, në nenin 9, pika 1 dhe 2, të ligjit nr.9901, datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, përcaktohet shprehimisht:
“Personat përgjegjës për administrimin e shoqërisë mund të vendosin hapjen e degëve
dhe/ose të zyrave të përfaqësimit të shoqërisë. Degët janë vende të ushtrimit të
veprimtarisë tregtare dhe kanë të njëjtin personalitet juridik me shoqërinë. Ato veprojnë
në mënyrë të qëndrueshme, organizohen dhe administrohen më vete dhe ushtrojnë
veprimtari me palë të treta, në emër të shoqërisë.”
Sa më sipër, Komisionit të Prokurimit Publik gjykon se, nga përllogaritjet e kryera mbi të dhënat
e konfirmuara nga institucionet përkatëse, sipas korrespendencës së zhvilluar nga autoriteti
kontraktor, në lidhje me shoqërinë “AVDULI” sh.p.k, dega Vlorë, si dhe shoqërinë “AVDULI”
sh.p.k, përfaqësia Kosovë, rezulton që operatori ekonomik ankimues, në total e plotëson kriterin
e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në DT, lidhur me numrin mesatar të punonjësve të
siguruar.
Për rrjedhojë, pretendimi i ankimuesit “AVDULI” sh.p.k, qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, mbi arsyen e
skualifikimit sipas të cilës “Nuk plotëson kriterin sipas pikës 2.3.3 tek “Kapacitetit teknik”
(Punimi ngjashëm) i paraqitur nga firma në dokumentat e tenderit, pasi këtë punë e ka kryer me
firmën “Avduli” sh.p.k, dega Kosovë, e cila nuk mund të merret në konsideratë si punim i kryer
nga firma “Avduli” sh.p.k Vlorë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1 Në Shtojcën 10, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tek “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.3,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës, që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit,
Ose,
Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare e punëve të kryera, e marrë së
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe sa dyfishi vlerës së përllogaritur të
kontratës, që prokurohet.
Plotësimi i njerit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
9

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë:
Kontratë punimesh;
Situacion përfundimtar;
Akt-Kolaudimi;
Procesverbal të marrjes në dorëzim të punës së kryer;
Formular vlerësimi.
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, si edhe korrespondencës së realizuar
nga autoriteti kontraktor me institucionet përkatëse në fazën e rivlerësimit, lidhur me operatorin
ekonomik “AVDULI” sh.p.k, rezulton:
(i)

Shkresa me lëndë “Njoftim” në të cilën Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës së Kosovës, konfirmon:
 Kontratë e lidhur mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës së Kosovës dhe shoqërisë “Avduli” sh.p.k-Prishtinë, për “Ndërtimin
e objektit të shkollës së mesme në Gjakovë”;
 Situacion përfundimtar të punimeve;
 Akt-Kolaudim të objektit;
 Aktin e marrjes në dorëzim të objektit;
 Referencën e punimeve të kryera.

Ndërsa, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, ka paraqitur:
i.

Kontratë me objekt “Ndërtimi i shkollës së mesme në Gjakovë”, e lidhur mes shoqërisë
“AVDULI” sh.p.k, me seli në Prishtinë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
së Republikës së Kosovës.

ii.

Situacionin e punimeve bashkëlidhur Kontratës.

iii.

Shkresa “Referencë” e lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës së Kosovës, ku citohet që “Kompania “AVDULI” sh.p.k, me seli në Prishtinë, për
MASHT gjatë vitit 2009, ka kryer punët ndërtimore në projektin “Ndërtimi i shkollës së
mesme në Gjakovë”. Kontrata është lidhur në datën 16.12.2009 dhe vlera e punimeve të
kontraktuara është (2,177,559.34 €). Sipas vlerësimeve të organit mbiqyrës nga MASHT,
kompania ndërtimore “AVDULI” sh.p.k, me seli në Prishtinë, ka kryer të gjitha punët e
kërkuara sipas kontratës, me nivel professional.”

iv.

Shkresa e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës, me
nr.prot. 5/1-2354, datë 24.10.2013, me lëndë “Raporti i pranimit teknik në “Ndërtimin e
objektit të shkollës së mesme në Gjakovë”, në të cilën konfirmohet se më datë 26.09.2013,
Komisioni i caktuar me vendimin nr.2-940 të datës 30.04.2013, për pranimin teknik të
punimeve në ndërtimin e objektit të shkollës së mesme në Gjakovë, ka bërë inspektimin dhe
vlerësimin e punimeve të kryera, nga ku ka rezultuar se “objekti është në gjendje për
shfrytëzim”.
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Referuar dokumentacionit të depozituar si mësipër, operatori ankimues ka provuar realizimin e
kontratës, si dhe provon me aktet shoqëruese në përshtatje me terminologjinë e legjislacionit të
Republikës së Kosovës, realizimin e plotë dhe të suksesshëm të punimeve, për rrjedhojë,
pretendimi i ankimuesit “AVDULI” sh.p.k, qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, mbi arsyen e
skualifikimit sipas të cilës “Nuk plotëson pikën 2.2.2 të kërkesave për kualifikim (tek “kapaciteti
ekonomik dhe financiar” për vlerën e xhiros vjetore minimalisht 80% e fondit të prokuruar për
vitet 2011, 2012, 2013)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1 Në Shtojcën 10, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tek “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, pika 2.2.2, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Kopje të deklaratave të xhiros vjetore me vlerë minimalisht 80% e fondit të prokuruar,
për vitet 2011, 2012, 2013.”
III.6.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, si edhe korrespondencës së realizuar
nga autoriteti kontraktor me institucionet përkatëse në fazën e rivlerësimit, lidhur me operatorin
ekonomik “AVDULI” sh.p.k, rezulton:
(i)

Shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë me nr.prot. 30464/6, datë
16.12.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku vërtetohet
raportimi i të ardhurave nga shitja e mallrave/shërbimeve, të kësaj shoqërie për vitin
2011, vitin 2012 dhe vitin 2013.

(ii)

Shkresa nr. prot.74/1, datë 14.01.2015 (protokolluar pranë KPP me nr.prot.7/2, datë
15.01.2015), bashkangjitur së cilës na është përcjellë shkresa e Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve me nr.prot. 33161/2, datë 09.01.2015, si dhe shkresa e
Administratës Tatimore të Kosovës, me lëndë “Informata lidhur me kërkesën e datës
08.12.2014, me numër të protokollit 30464/4”, ku jepen të dhëna mbi xhiron e
realizuar nga shoqëria “AVDULI” sh.p.k, përfaqësia Kosovë, gjatë viteve 2011, 2012
dhe 2013.

Sa më sipër, Komisionit të Prokurimit Publik gjykon se nga përllogaritja e kryer mbi të dhënat e
disponuara në lidhje me shoqërinë “AVDULI” sh.p.k, dega Vlorë, si dhe shoqërinë “AVDULI”
sh.p.k, përfaqësia Kosovë, rezulton që operatori ekonomik ankimues, në total e plotëson kriterin
e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në DST, lidhur me xhiron mesatare vjetore.
Për rrjedhojë, pretendimi i ankimuesit “AVDULI” sh.p.k, qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, mbi arsyen e
skualifikimit sipas të cilës “Bilanci i vitit 2013, nuk është në përputhje me pikën 2.2.1 të
kërkesave për kualifikim (tek “kapaciteti ekonomik dhe financiar” për kopje të çertifikuar të
bilanceve, për vitet 2011, 2012, 2013, të miratuara nga tatimet)”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
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III.7.1 Në Shtojcën 10, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tek “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar”, pika 2.2.1, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Kopje të çertifikuara të bilanceve, për vitet 2011, 2012, 2013 të miratuara nga tatimet.”
III.7.2. Nga shqyrtimi i ofertës së ankimuesit rezulton se, në përmbushje të kërkesës së autoritetit
kontraktor, nga ana e ankimuesit është paraqitur dokumentacioni i mëposhtëm:
(i)
(ii)

Pasqyrat financiare të shoqërisë “AVDULI” sh.p.k, dega Vlorë, për vitet 2011,
2012 dhe 2013;
Pasqyrat financiare të shoqërisë “AVDULI” sh.p.k, përfaqësia Kosovë, për vitet
2010, 2011, 2012 dhe 2013.

Sa më sipër, KPP gjykon se me paraqitjen e dokumentacionit të lartpërmendur, të konfirmuar
nga DRT Vlorë, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k e plotëson kriterin e përcaktuar në DST
nga autoriteti kontraktor dhe si rrjedhojë pretendimi i tij, qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “AVDULI” sh.p.k, mbi “…punën e
ngjashme të kryer nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “LLAZO” sh.p.k & “G.P.G
KOMPANI” sh.p.k”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se duke qenë se në bazë të arsyetimit
të mësipërm, operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k mbetet i kualifikuar, trajtimi i këtij
pretendimi nuk ka ndikim mbi fatin e çështjes, ndaj edhe nuk do të merret në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
Së fundi, Komisioni i Prokurimit Publik ndodhet në kushtet e vlerësimit të një procedure në të
cilën autoriteti kontraktor ka realizuar korrespondencë me insititucionet e treta, si dhe ka marrë
konfirmimet përkatëse në lidhje me dokumentacionin e paraqitur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës. Si rrjedhojë, gjatë shqyrtimit administrativ KPP i ka konsideruar si prova të gjitha
aktet dhe informacionet e ardhura nga institucionet e treta. Ndryshimi i situatës juridike dhe i
pozitave të operatorëve pas rivlerësimit, e bën të detyrueshme marrjen në shqyrtim të të gjithë
dokumentacionit të administruar pranë KPP-së, në mënyrë që të arrihet një vlerësim sa më
objektiv i rrethanave.
Komisioni i Prokurimit Publik thekson edhe njëherë faktin se ndërprerja e afatit të shqyrtimit të
ankesave, nga ana e autoritetit kontraktor, përveçse përbën një veprim procedural i cili nuk gjen
mbështetje dhe është i pabazuar në kuadrin ligjor të prokurimeve, ka sjellë tejzgjatjen afatit të
rivlerësimit të procedurës (ç’ka rrjedhimisht ka sjellë zvarritjen e kësaj procedure).
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,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “PIENVIS” sh.p.k
(përfaqësues i bashkimit të operatorëve ekonomikë “PIENVIS” sh.p.k & “B 93” sh.p.k),
në lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Banesë tip 83/5,
8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi shërbimi, në qytetin e Beratit”, me fond limit
98.168.308 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga autoriteti kontraktor
ENTI KOMBËTAR I BANESAVE.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, në lidhje me
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Banesë tip 83/5, 8 kate me 35
apartamente dhe një kat njësi shërbimi, në qytetin e Beratit”, me fond limit 98.168.308
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.10.2014 nga autoriteti kontraktor ENTI
KOMBËTAR I BANESAVE.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e rivlerësimit për skualifikimin e operatorit
ekonomik “AVDULI” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke
kualifikuar këtë operator.
4. Agjencia e Prokurimit Publik të marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës për
shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “AVDULI” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjeherë.
Nr. 1969 Protokolli,
Datë 29.12.2014

Nr.7 Protokolli,
Datë 06.01.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

: F.Alimehmeti
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