KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 438/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorit ekonomik “An&Ra”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt: “Blerje materiale të buta dhe veshmbathje”, Loti 1,
me fond limit 27.985.529 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
23.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të
Brendshme.

Ankimues:

“Euro 2001” sh.p.k
Lagja Hekurudha,Rruga e Re e Trenit
Elbasan

Autroiteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Ministria e Punëve të Brendshme

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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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 objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 31.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
Hapur” me objekt: “Blerje materiale të buta dhe veshmbathje”, Loti 1, me fond limit
27.985.529 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 23.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 07.05.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
W.Center
20.300.000 lekë, skualifikohet
Atlantik 3
22.499.400 lekë, skualifikohet
An&Ra
24.475.850 lekë, kualifikohet
Euro 2001
27.425.835 lekë, kualifikohet
Trinity Trade Company s’ka paraqitur ofertë
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II.4. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik “Euro 2001” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “An&Ra”
sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.
II.5. Nё datёn 15.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn. Kjo ankesë ka mbërritur në adresën e ankimuesit në datën 19.05.2025.
II.6. Nё datёn 25.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor. Konkretisht
pretendohet se operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k është kualifikuar pa të drejtë pasi:
1. Nuk plotëson kriteret kualifikuese për pagesat e detyrimeve të biznesit për energjinë
elektrike.
2. Nuk plotëson specifikimet teknike.
3. Nuk ka certifikimin e duhur ISO të kërkuar në dokumentat e tenderit.
II.7. Në datat 01.06.2015 dhe 04.06.2015 janë protokolluar në Komisionit të Prokurimit
Publik me nr.964/2 prot, dhe 964/3 prot., shkresat e autoritetit kontraktor nr. 652/2 prot.,
datë 28.05.2015 dhe 856/1, datë 02.06.2015 ku jepet informacion mbi zhvillimin e
procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës, bashkëngjitu dokumentacioni përkatës.
II.8. në datën 04.06.2015 Komisioni i Prokurimit Publik, nëpërmjet shkresës 964/4 prot, i
kërkoi autoritetit kontraktor që, me qëllim gjykimin e ankesës së operatorit ekonomik “Euro
2001” sh.p.k , të paraqiste pranë ambienteve të këtij komisioni, procesverbalin e marrjes në
dorëzim të mostrave nga autoriteti kontraktor si dhe mostrat e dorëzuara nga shoqëria
ankuese “An&Ra” sh.p.k për Lotin 1 të procedurës së mësipërme të prokurimit.
II.9. Në datën 10.06.2015 autoriteti kontraktor depozoi në Komisionin e Prokurimit Publik
procesverbalin mbi marrjen në dorëzim të mostrave për Lotin e I “Blerje materiale të buta
dhe veshmbathje” si dhe mostrat e dorëzuara nga shoqëria “An&Ra” sh.p.k.
II.10. Në datën 12.06.2015 është protokolluar me nr. 1081 prot., shkresa e operatorit
ekonomik “Euro 2001” sh.p.k, me objekt: “Kërkojmë skualifikimin dhe përjashtimin nga
prokurimet publike të operatorit ekonomik “An&Ra” sh.p.k”, ku ndër të tjera thuhet se:
“[…] Shoqëria “An & Ra” sh.p.k Tiranë, sipas Ekstraktit të QKR-së që publikohet online, rezulton se nga viti 2011 e në vazhdim ushtron aktivitetin në adresën: “Rruga e
Qelqit, blloku i pallateve Derveni, Kati I, Kashar-Tiranë” dhe vërtetimi i OSHEE-së
duhej të konfirmonte pagesën si biznes për këtë adresë të ushtrimit të aktivitetit.
Në fakt në tenderin […] “An& Ra” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr.6344/60, datë
20.04.2015 që nuk konfirmon shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike si biznes, por
duke ju shmangur shlyerjes së detyrimeve të energjisë elektrike të kontratave që ka ky
operator si biznes (jo familjar), ka mashtruar me deklaratën që bëhet në zyrat e OSHEEsë.
Në të vërtetë “An&Ra” sh.p.k sipas vërtetimit nr.6344/60, datë 20.04.2015 ka paguar
energjinë elektrike të dy banesave familjare, njëra e marrë me qira në rrugën Labinoti
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Tiranë dhe tjetra është banesa familjare e administratorit.
Në vlerësimin tonë kryerja e pagesave të energjisë elektrike nga biznesi me tarifat
familiare, përbën mashtrim dhe vjedhje të hapur , veprim ky që me ndryshimet e fundit
ligjore konsiderohet abuzim dhe vjedhje […].”
Bashkëngjitur shkresës, shoqëria “Euro 2001” sh.p.k ka dërguar Ekstraktin e QKR që
publikohet on-line ku rezulton se “An& Ra” sh.p.k ushtron aktivitet në adresën: “Rruga e
Qelqit, blloku i pallateve Derveni, kati I, Kashar-Tiranë” si dhe dokumentin “Vërtetim
Debie” nr. 6344/60, datë 20.04.2015 që shoqëria “An& Ra” sh.p.k ka paraqitur në
procedurën e prokurimit.
II.11. Në datën 15.06.2015, është protokolluar shkresa e OSHEE-së me nr. 1081/1 prot., me
objekt: “Kthim përgjigje kërkesës për informacion”, për dijeni Komisionit të i Prokurimit
Publik, në të cilin jepet informacioni si më poshtë:
“[…] Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike lëshon vërtetimet e debisë, bazuar në
deklarimet vullnetare të subjekteve kërkues të kontratave të energjisë elektrike.
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike evidenton saktësinë e dokumentacionit të
paraqitur si më poshtë:
1. Tërësinë e kontratave të deklaruara nga subjekti (në rast se mund të ketë kontrata të
tjera të padeklaruara).
2. Kontratat e furnizimit për objektet e tyre, duhet të jenë të tarifuara si private.
3. Kontratat e furnizimit duhet të jenë në emër të subjektit, përvec rasteve kur ato janë
ambiente të marra me qira.
Në rast se subjekti ka paraqitur kontrata familiare, Operatori i kërkon këtij të fundit
ndryshimin e tarifimit dhe pagesën me faturën e ardhshme të diferencës së cmimt bazuar në
legjislacionin në fuqi dhe kontratën e furnizimit me energji elektrike.
Të gjithë operatorët që kërkojnë të pajisen me Vërtetimin e Debisë duhet të aplikojnë pranë
Qendrave të KNK në të gjithë Shqipërinë dhe lëshimi do të jetë i mundur jo më vonë se
pesë ditë pas kërkesës nga subjekti. Mosplotësimi i kritereve të mësipëme do të rezultojë me
moslëshimin e Vërtetimit të Debisë nga Drejtoria Qëndrore ose Drejtoritë Rajonale.
Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve
përmbledh informacionin përkatës për rastet kur:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit.
2. Konsumatori rezulton debitor.
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste.
4. konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në
trajtim nga strukturat e OSHEE-së.
5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë.
Lidhur me kërkesën nga operatori ekonomik “ An&Ra” sh.p.k për pajisje me vërtetim
debie, bëjmë me dije se është ndjekur procedura si vijon:
Shoqëria “An&Ra” sh.p.k ka paraqitur kërkesën, shoqëruar me deklarimet e dy kontratave:
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TR2A110018100040 me mbajtës kontrate personin me inicialet A.R
TR2E120045100347 me mbajtës kontrate personin me inicialet A.Xh.

OSHEE ka verifikuar që sipas QKR-së ekziston një vend aktiviteti në Pallatet Derveni në të
cilin nga kërkimi në sistem na rezulton që nuk ka kontrata në emër të kësaj shoqërie
“An&Ra” sh.p.k. Bashkëngjitur ekstrakti i kërkimit.
OSHEE verifikoi kontratat e vëna në dispozicion për të cilat rezultoi që:
 Ishin tarifuar familjarë.
 Ndryshoi tarifimin në privat bazuar në procedurat e brendshme dhe faturoi
diferencën e tarifimit. Subjekti nën emërtimin tregtar “An&Ra” sh.p.k ka kërkuar
pajisjen me vërtetim debie në datën 20.04.2015 dhe ndryshimet në sistemin e
faturimit janë reflektuar në faturën e muajit Maj 2015 për të dy kontratat e
deklaruara nga “An&Ra” sh.p.k […].”

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Euro 2001” sh.p.k, sipas të cilit
operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k nuk plotëson kriteret kualifikuese për pagesat e
detyrimeve të biznesit për energjinë elektrike, , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1
gërma “d”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
III.1.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në
përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k ka paraqitur:
“Vërtetim debie” nr. 6344/60 prot, datë 20.04.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “An&RA” sh.p.k, ku evidentohet që: “…
nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën/kontratat (me kod)
TR2E120045100347, titullar i të cilës/cilave është…(personi me inicialet A.Xh),
TR2A110018100040 titullar i cilës/cilave është …(personi me inicialet A.R)… rezulton të
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ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën
20.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2014”.
III.1.3. Sipas informacionit të OSHEE-së, Shoqëria “An&Ra” sh.p.k ka paraqitur kërkesën,
shoqëruar me deklarimet e dy kontratave:



TR2A110018100040 me mbajtës kontrate personin me inicialet A.R
TR2E120045100347 me mbajtës kontrate personin me inicialet A.Xh.

OSHEE ka verifikuar që sipas QKR-së ekziston një vend aktiviteti në Pallatet Derveni në të
cilin nga kërkimi në sistem na rezulton që nuk ka kontrata në emër të kësaj shoqërie
“An&Ra” sh.p.k. Bashkëngjitur ekstrakti i kërkimit.
OSHEE verifikoi kontratat e vëna në dispozicion për të cilat rezultoi që:
 Ishin tarifuar familjarë
 Ndryshoi tarifimin në privat bazuar në procedurat e brendshme dhe faturoi
diferencën e tarifimit. Subjekti nën emërtimin tregtar “An&Ra” sh.p.k ka kërkuar
pajisjen me vërtetim debie në datën 20.04.2015 dhe ndryshimet në sistemin e
faturimit janë reflektuar në faturën e muajit Maj 2015 për të dy kontratat e
deklaruara nga “An&Ra” sh.p.k […].”
III.3.3. Në datën 18.03.2015, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të shkresës nr. 273/3
prot., drejtuar Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), i ka kërkuar këtij
të fundit, informacion lidhur me formatin standard të miratuar nga OSHEE për dokumentin
“Vërtetim Debie”, ku jepet informacion mbi shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike
nga operatorët ekonomikë, si dhe verifikimet përkatëse që kryen OSHEE përpara se të
lëshojë këtë vërtetim.
III.3.4. Në datën 30.03.2015, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), me
shkresën nr. 6287/1 prot., me lëndë “Kthim përgjigje kërkesës për Informacion”,
protokolluar nga KPP me nr. 273/4 prot., datë 01.04.2015, ka kthyer përgjigje mbi
informacionin e kërkuar, duke bashkëlidhur edhe formatin standard të miratuar nga OSHEE
për dokumentin “Vërtetim Debie”.
III.3.5. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit... .”
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III.3.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të
paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull
ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.3.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kontratat e deklaruara nga operatori
ekonomik “An&Ra” sh.p.k., i përkasin dy personave fizikë të cilët e paguajnë energjinë
elektrike me tarifa familiare, ndërsa sipas QKR-së operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k.,
ka një vend ku ushtron aktivitetin e tij në Pallatet Derveni, por që nuk ka kontrata në emër
të kësaj shoqërie për pagimin e detyrimeve të energjisë elektrike. Duke qënë se shoqëria
“An&Ra” sh.p.k ushtron veprimtari biznesi, por pagesën e energjisë elektrike e ka bërë sipas
tarifave famijlare, nuk jemi në kushtet e parashikuara në nenin 9 të VKM-së nr.109 si më
sipër cituar, e cila i referohet kontratave të furnizimit me energji elektrike të klientëve
jofamiljarë.
Sipas shkresës nr.6287/1 prot., datë 30.03.2015 të OSHEE-së, si më sipër cituar, kriteri bazë
që duhet të plotësohet për pajisjen me Vërtetim Debie është deklarimi vullnetar i të gjithë
kontratave të furnizimit me energji elektrike për të gjithë objektet e ushtrimit të aktivitetit të
subjektit sipas ekstraktit të QKR-së, detyrim i cili nuk është zbatuar nga ana e shoqërisë
“An&Ra” sh.p.k e cila ka sjellë si pasojë mospagimin e diferencës së detyrimit të lindur
midis tarifimit si biznes dhe atij familiar. Pra operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k., me
dokumentacionin e dorëzuar prej tij nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur një dokument për
kontratat e furnizimit me energji elektrike të klientëve familjarë, në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi për kontratën e furnizimit me energji elektrike të operatorëve
ekonomikë, të cilët i nënshtrohet tarifave më të larta të pagimit të energjisë elektrike.
Sipas informacionit të OSHEE-së, rezulton se ndryshimet në sistemin e faturimit janë
reflektuar në faturën e muajit Maj 2015 për të dy kontratat e deklaruara nga “An&Ra”
sh.p.k.
Lidhur me këtë fakt sqarojmë se vlerësimi i dokumentacionit, i cili do të sigurohej në të
ardhmen nga operatorët ekonomikë, do të cënonte në thelb konceptin e prokurimit publik, i
cili i nënshtrohet afateve të përcaktuara proceduriale ligjore. KPP-ja nuk mund të vlerësojë
një fakt apo dokument të ri, i cili nuk është paraqitur pranë autoritetit kontraktor dhe nuk i
është nënshtruar në kohë vlerësimit nga ky i fundit në procesin e vlerësimit të ofertave, në
respektim të parimit të barazisë, mosdiskriminimit, referuar nenit 2 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit “Përzgjedhja e fituesve të
kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime
të përgjithshme:
Mosdiskriminimin dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; Transparencë në
procedurat e prokurimit; Barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve ose kandidatëve.”
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
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III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Euro 2001” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që
pretendimi i cituar më lart është pranuar, ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që operatori
ekonomik “An&Ra” sh.p.k të skualifikohet nga procedura në fjalë e prokurimit, ndaj edhe
këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.

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, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Euro 2001” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje materiale të buta
dhe veshmbathje”, Loti 1, me fond limit 27.985.529 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 23.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “An&Ra” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtë 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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Euro 2001” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 964 Protokolli,
Datë 25.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim kundër

I.1 Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të
shumicës të anëtarëve të komisionit, në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatori
ekonomik “Euro 2001” sh.p.k, me objekt “Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё
Vlerёsimit tё Ofertave pёr kualifikimin e operatorit ekonomik “An&Ra” sh.p.k, nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje materiale të buta dhe
veshmbathje”, Loti 1, me fond limit 27.985.529 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
23.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.
I.1.1 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Euro 2001” sh.p.k, sipas të cilit
operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k nuk plotëson kriteret kualifikuese për pagesat e
detyrimeve të biznesit për energjinë elektrike, , vërej se:
II.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1
gërma “d”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
II.1.3. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në
përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik “An&Ra” sh.p.k ka paraqitur:
“Vërtetim debie” nr. 6344/60 prot, datë 20.04.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “An&RA” sh.p.k, ku evidentohet që: “…
nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën/kontratat (me kod)
TR2E120045100347, titullar i të cilës/cilave është…(personi me inicialet A.Xh),
TR2A110018100040 titullar i cilës/cilave është …(personi me inicialet A.R)… rezulton të
ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën
20.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2014”.
II.1.4. Në datën 18.03.2015, Komisioni i Prokurimit Publik ( në vijim KPP) me anë të
shkresës nr. 273/3 prot., drejtuar Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ( në vijim
OSHEE), i ka kërkuar këtij të fundit, informacion lidhur me formatin standard të miratuar
nga OSHEE për dokumentin “Vërtetim debie”, ku jepet informacion mbi shlyerjen e
detyrimeve të energjisë elektrike nga operatorët ekonomikë, si dhe verifikimet përkatëse që
kryen OSHEE përpara se të lëshojë këtë vërtetim.
III.1. Në datën 30.03.2015, OSHEE, me shkresën nr. 6287/1 prot., me lëndë “Kthim
përgjigje kërkesës për Informacion”, protokolluar nga KPP me nr. 273/4 prot., datë
01.04.2015, ka kthyer përgjigje mbi informacionin e kërkuar, duke bashkëlidhur edhe
formatin standard të miratuar nga OSHEE për dokumentin “Vërtetim Debie” i cili përputhet
nga ana formale me “Vërtetim debie” depozituar nga shoqëria An&Ra” sh.p.k.
Kjo do të thotë se vërtetimi i debisë plotëson përkatësisht dy kushte:
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1. Anën formale të aktit, i cili përmban të dhëna formale sipas formatit dhe standartit të
lëshuar nga OSHEE (lëshohet me kërkesë të të interesuarit shoqërisë An&Ra” sh.p.k
dhe përmban të dhëna të sakta me vulën dhe firmën e institucionit respektiv).
2. Anën substanciale të aktit, në të cilën vërtetohet se shoqëria “An&Ra” sh.p.k nuk ka
detyrime të maturuara të energjisë elektrike. Pra në emer të kësaj shoqërie
rezulton se ka 0(zero) detyrime të maturuara të energjisë elektrike, në plotësim
të kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor “Vërtetimin që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
III.1.1 Për këtë arsye, nuk i bashkohem arsyetimit të shumices së kolegëve ku shprehen
“.... shoqëria An&Ra” sh.p.k nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur një dokument për
kontratat e furnizimit me energji elektrike të klientëve familjarë, në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi për kontratën e furnizimit me energji elektrike të operatorëve
ekonomikë, të cilët i nënshtrohet tarifave më të larta të pagimit të energjisë elektrike”
pasi gjykoj se nuk është kompetencë e Komisonit të Prokurimit Publik të hyje në
vlersime që tejkalojnë kërkesat e DST dhe hyjnë në targin e një institucioni tjetër , i cili
bënë konfirmimet dhe verifikimet përkatëse.

III.1.2 Është detyrim dhe përgjegjësi e OSHEE të bëjë verifikimet e duhura, (sikunder
shprehet edhe në aktin e përcjell pranë KPP) para se të leshojë “Vërtetim debie”
kundrejtë të gjithë operatorëve ekonomik. Nëse do të kishte rezervë në lidhje më
mosperputhshmërinë e detyrimeve të këtij biznesi me tarifimet familiar/jofamilajare, ky
institucion nuk duhet ta lëshonte vertetimin e debisë. Disponimi i këtij akti, i cili
përmban të dhëna të plota konform standarteve të kërkuara ligjore nuk mund të
anashkalohet nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik. Ky i fundit nuk ka tagrin të
vlersojë apo verifikojë fakte/element të cilët duhet ti gjykojë organi i ngarkuar
posacërisht më konfirmimin dhe lëshimin e këtyre akteve.
III.1.3 Akoma me tej, vlersoj se KPP mund të kërkojë verifikime apo konfirmime vetem
në rastë të vecanta, kur ka dyshime se një akt/dokument përmban të dhëna fallsifikuese
apo të paqarta mbi përmbajtjen apo formën e tij. Në rastin konkret OSHEE e ka shprehur
vullnetin e saj për të konfirmuar se kjo shoqëri nuk ka detyrime të maturuara të energjisë
elektrike (mënyrat dhe format e tarifimit monitorohen dhe kontrollohen nga ana e këtij të
fundit).
Pra gjykoj se është përdorur një shkak artificial, fiktiv i pabazuar në legjislacionin e
prokurimit pubik dhe kriteret kualifikuese të DST për s’kulaifikimin e operatorit
ekonomik.
III.1.4 Gjykoj se, operatori ekonomik An&Ra” sh.p.k e plotëson kriterin e lartpërmendur
të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, duke paraqitur një
dokument që vërteton se i ka shlyer të gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, dhe
autoriteti kontraktor ka vepruar drejtë në vlersimin real dhe objektiv të këtij akti.
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IV. Në nenin 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar
përcaktohen parimet e përzgjedhjes së fituesit, citoj..…”Përzgjedhja e fituesve të kontratave
publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme:a) mosdiskriminim dhe trajtim i
barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;b) transparencë në procedurat e prokurimit;c) barazi në
trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”.
IV.I Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit... .”
Gjykoj se vlerësimi i dokumentacionit duhet të bëhët konform kritereve të përcaktuara nga
autoriteti kontraktor si dhe në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik si organi më i lartë në fushën e prokurimeve publike, është
garant i kontrollit të ligjëshmerisë si nga ana e autoriteteve kontraktore (institucioneve dhe
enteve publike që realizojnë procedurat e prokurimit) ashtu edhe të operatorëve ekonomik
(shoqërive tregëtare) që bëhen pjesë e procedurave prokuruese.

Anëtare
Juliana Hoxha
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