KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 315/2015
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 19.05.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “TOP OIL”
sh.a, kundërshton skualifikimin e tij, nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Loti 3. “Blerje
vajra lubrifikantë, alkol frenash dhe pastrues motorri”, me
fond limit 39.055.625 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
30.03.2015, nga autoriteti kontraktor/organi qendror blerës
Ministria e Punëve të Brendshme.”

Ankimues:

“TOP OIL” sh.a.
Adresa: Rr.“Kavajës", Nr.162, Shk.2, Ap.8
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nr.3,
Tiranë
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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,

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 me të njëjtin objekt 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 ndryshuar.
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 02.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor/organi qendror blerës, në
sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Loti 3. “Blerje vajra lubrifikantë, alkol
frenash dhe pastrues motorri”, me fond limit 39.055.625 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 30.03.2015 autoriteti kontraktor/organi qendror blerës Ministria e Punëve të
Brendshme, 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:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Operatori ekonomik
“ASJA” sh.a.
“B & A-02” sh.a.
“TOP OIL” sh.a.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë
“PROQUAL” sh.a & “ALBA” sh.a
“KADIU” sh.a
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “SI & CO
COMPANY”sh.p.k & “KAPPA OIL” sh.a
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “R & R
GROUP” sh.p.k & “AUTO START GROUP
(A.S.G)” sh.a
“SERVIS AUTO 2000” sh.p.k

Oferta ekonomike (pa TVSH)
24.593.732 lekë,
31.619.625 lekë,
31.940.015 lekë,
33.240.745 lekë,

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

33.411.499 lekë,
36.328.580 lekë,

kualifikuar
kualifikuar

38.000.001 lekë,

kualifikuar

38.943.763 lekë,

skualifikuar

II.3. Në datën 14.04.2015 operatori ekonomik “TOP OIL” sh.a., është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsyen
e poshtëshënuar:
“Nuk plotëson furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 2 (dy) viteve
të fundit financiare, 2013, 2014, në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit të Lotit
III, në shumën 15 622 250 Lekë.”
II.4. Në datën 21.04.2015 operatori ekonomik ekonomik “TOP OIL” sh.a., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor/organit qendror blerës, duke pretenduar si më poshtë:
“Arsyeja e skualifikimit nuk qëndron, pasi nuk është i bazuar në asnjë paragraf të
LPP-së, apo rregullave të prokurimit publik. Konkretisht, në nenin 27, të VKM-së nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, parashikohet në mënyrë eksplicite se “Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të
ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që
prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.”
Është mëse e qartë që kriteri mbi përvojën e mëparshme e cila përfshin 3 vitet e
fundit, nuk mund të ndryshohet nga autoriteti kontraktor, dhe në këtë rast shoqëria
jonë duke respektuar dispozitën e mësipërme, ka paraqitur dokumentacion që
vërteton furnizimet e mëparëshme gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013, të cilat e
tejkalojnë vlerën e kërkuar prej 40 % të vlerës së kontratës.”
II.5. Nё datёn 28.04.2015 autoriteti kontraktor/organi qendror blerës, i ka kthyer pёrgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn.
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II.6. Nё datёn 07.05.2015, operatori ekonomik operatori ekonomik “TOP OIL” sh.a., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.8. Në datën 13.05.2015, me shkresën nr.632/1 prot., datë 12.05.2015, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor/organit qendror blerës,
lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “TOP OIL” sh.a.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor/organi qendror blerës.
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “TOP OIL” sh.a., sipas së
cilës, ky ofertues “Nuk plotëson furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 2
(dy) viteve të fundit financiare, 2013, 2014, në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit të
Lotit III, në shumën 15 622 250 Lekë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, tё dokumentave tё procedurёs sё
mёsipёrme tё prokurimit, tek pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 1, nga ana e autoritetit
kontraktor/organi qendror blerës, është kërkuar:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të
ngjashme të realizuara gjatë 2 (dy) viteve te fundit financiare, 2013, 2014, ne vleren
prej 40 % të vlerës së fondit limit Lotit III në shumën 15 622 250 Lekë.
Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori
ekonomik duhet të paraqesë:
o Kontratën e lidhur, si dhe vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror
për realizimin e furnizimeve dhe
o faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.
Dhe/ose
b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori
ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
III.2.2. Nga verifikimi i kryer, rezulton që në përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik
“TOP OIL” sh.a., ka paraqitur:
1. Kontratën me objekt “Blerje vaj, lubrifikantë”, të lidhur më datë 03.11.2014, në
vlerën 7.885.800 lekë (me TVSH) dhe kontratën me objekt “Blerje vaj, dietermik”,
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2.

3.
4.

5.

datë 15.09.2014, në vlerën 5.633.040 lekë (me TVSH) dhe të lidhura me “Albpetrol”
sh.a, shoqëruar me vërtetimin e realizimit të tyre, të lëshuar në datë 04.02.2015.
Kontratën me objekt “Blerje vajra për makinerinë e rëndë e graso për hidrovoret”,
të lidhur me Bordin e Kullimit Lezhë, në datë 31.05.2012, në vlerën 1.280.740 lekë
(pa TVSH), shoqëruar me vërtetimin e realizimit të saj, të lëshuar në datë
01.02.2013.
Faturë tatimore shitje me nr.serie 87488212, datë 06.01.2012, në vlerën 572.440
lekë (pa TVSH), me blerës “Geci” sh.p.k.
Kontratën me objekt “Blerje vaj për lokomotivat”, të lidhur me Hekurudha sh.a, në
datë 11.08.2014 në vlerën 2.375.000 lekë (pa TVSH), shoqëruar me vërtetimin e
realizimit të saj, të lëshuar në datë 17.09.2014, si dhe faturë tatimore shitje me
nr.serie 12424064, datë 26.08.2014, për të njëjtën vlerë.
Kontratën me objekt “Blerje vaj motorri për mjete transporti”, të lidhur me
Ministrinë e Punëve të Brendshme (Njësia e Lëvizshme Territoriale e Kufirit dhe
Migracionit), në datë 12.08.2014 në vlerën 285.600 lekë (me TVSH), shoqëruar me
vërtetimin e realizimit të saj, të lëshuar në datë 29.08.2014, si dhe faturë tatimore
shitje me nr.serie 12424051, datë 13.08.2014, për vlerën 238.000 lekë (pa TVSH),
dhe 285.600 lekë (me TVSH).

III.2.3. Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Seksioni II (“Informacione të veçanta për
kontratat”), neni 27 (“Kontratat e mallrave”), pika 4, përcaktohet shprehimisht:
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për
furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit.
Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të
vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri
viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të
lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat,
shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.”
Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se vendosja e një kriteri të tillë ka si qëllim të sigurojë
autoritetet kontraktore mbi aftësinë teknike të operatorëve ekonomikë fitues potencialë, në
drejtim të përmbushjes së kontratës dhe detyrimeve të saj, sipas standardeve të përcaktuara.
III.2.4. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues,
rezultoi se ky i fundit ka paraqitur kontrata të shoqëruara me vërtetimet e realizmit, si dhe
fatura tatimore shitjeje (lexo më lart paragrafin III.2.2.), të realizuara gjatë tri viteve të
fundit (ashtu sikurse përcaktohet në VKM-në e lartpërmendur), vlera e të cilave në total, e
tejkalon shumën 15 622 250 Lekë, të vendosur në DT nga autoriteti kontraktor/organi
qendror blerës.
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Rrjedhimisht, kjo sjell që operatori ekonomik “TOP OIL” sh.a., e ka plotësuar detyrimin e
tij që me përvojat e suksesshme të shkuara, t’i vërtetojë autoritetit kontraktor/organit
qendror blerës, se gëzon aftësitë teknike, financiare dhe profesionale, të domosdoshme për
përmbushjen e kontratës së ardhshme.
Për sa u parashtrua më lart, pretendimet e operatorit ekonomik “TOP OIL” sh.a., qёndrojnë.
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
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “TOP OIL” sh.a., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Loti 3. “Blerje vajra
lubrifikantë, alkol frenash dhe pastrues motorri”, me fond limit 39.055.625 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 30.03.2015, nga autoriteti kontraktor/organi qendror
blerës Ministria e Punëve të Brendshme.
2. Autoriteti kontraktor/organi qendror blerës të anulojë vendimin e KVO-së për
skualifikimin e operatorit ekonomik “TOP OIL” sh.a., duke e kualifikuar këtë
operator.
3. Autoriteti kontraktor/organi qendror blerës 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 ekonomik “TOP OIL” sh.a.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 831 Protokolli,
Datë 07.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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