KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 36/2013
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.12.2013 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim të vendimit të autoritetit për anulimin e procedurës.
Hapjen e ofertës “Chrome Assets and National Construction
Enterprise”sh.p.k”, për procedurën e konkurrimit me objekt: “Dhënie
e të drejtës për aplikim për leje minerare për zonën minerare nr.
556/3 për objektin Rodokal, Qarku Korcë, lloji i mineralit krom,
veprimtaria kërkim zbulim, e miratuar në planin vjetor minerar të vitit
2013”, e parashikuar për t’u zhvilluar nga autoriteti kontraktues
Ministria e Energjisë dhe Industrisë, me datë 12.04.2013.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar, neni
24/1 e vijues, VKM Nr. 27, datë 19.1.2007 “Për miratimin e rregullave
të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” i ndryshuar, VKM Nr.
469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores pёr përcaktimin e
rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit tё ankesave ndaj
procedurave të koncesionit apo të vendimeve për pёrjashtim nga këto
procedura”, dhe “Për një ndryshim në vendimin nr. 27”, datё
19.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave tё
vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”, Ligji nr. 10304, datё
15.07.2010 “Pёr sektorin minerar nё Republikёn e Shqipёrisё”, VKM
nr. 320, datё 21.04.2011 “Pёr miratimin e procedurave e tё kritereve tё
konkurrimit dhe tё afateve tё shqyrtimit tё kёrkesave pёr marrjen e
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lejeve minerare nё zonat konkurruese”, 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.
Ankimues:

“Chrome Assets and National Construction Enterprise” sh.p.k
Bulevardi Zogu I, pall 55/1 shk.1, ap.3, Kutia Postare 8165

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Tiranë.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, znj. Vilma Kadesha, z.
Denar Biba, dhe Z. Denis Martopullo, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit,
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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 operatori ekonomik
“Chrome Assets and National Construction Enterprise” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se subjekti ankimues rezulton ofertues në këtë procedurë konkurrimi dhe për këtë
arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në ligjin nr. 9663, datë
18.12.2006 “Për koncesionet” i ndryshuar, neni 25 e vijues si dhe nё VKM-nё nr. 320, datё
21.04.2011 “Pёr miratimin e procedurave e tё kritereve tё konkurrimit dhe tё afateve tё
shqyrtimit tё kёrkesave pёr marrjen e lejeve minerare nё zonat konkurruese”, pika 7.19/dh.
I.2. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit
Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së ankimuesit.
II
Rrethanat e çështjes
II.1.

Në datë 07.03.2013 me urdhër të ministrit Nr. 149, përcaktohet fillimi i procedurës së

sipërpërmendur.
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II. 2. Me shkresën Nr. 2076/2 prot. datë 18.03.2013 është bërë anulimi i zonës minerale Nr.
556/3, i cili është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 12 datë 25.03.2013, si dhe
në faqen e internetit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë”.
II. 3.

Në datën 12.04.2013 ishte parashikuar të zhvillohej procedura e sipërpërmendur.

II.4. Në datën 12.04.2013, ora 10, ankimuesi ka paraqitur ofertën për procedurën Dhënie e të
drejtës për aplikim për leje minerare për zonën minerare nr. 556/3 për objektin Rodokal,
Qarku Korcë, lloji i mineralit krom, veprimtaria kërkim zbulim, e miratuar në planin vjetor
minerar të vitit 2013”. Gjithashtu i është komunikuar po në këtë datë që procedura është
anuluar dhe ofertat nuk janë hapur.
II.5. Ne datë 09.08.2013 autoriteti kontraktor i drejtohet ankimuesit me anë të shkresës Nr.
2076/109 “Njoftim për anulim procedure”, nga ku është vendosur:
1. Të mos hapë ofertën e paraqitur nga “Chrome Assets and National Construction
Enterprise” sh.p.k.
2. Dokumentacioni i paraqitur nga ky ofertues të ruhet në Zyrat e Protokollit të METE-s,
deri në mbylljen e procedurave konkurruese për zonën minerale Nr. 556/3.
II.6. Në datën 13.08.2013 “Chrome Assets and National Construction Enterprise” sh.p.k.
ankimuesi paraqet ankesë në Komisionin e Prokurimeve Publike duke kundërshtuar:
Anulimin nga autoriteti kontraktor pa arsye të qarta. Gjithashtu, operatori ekonomik
ankimues pretendon shfuqizimin e vendimit nr. 2076/2 datë 18.03.2013 për anulimin e
procedurës konkurruese nga ana e autoritetit kontraktor, hapjen e ofertës së paraqitur
nga “Chrome Assets and National Construction Enterprise” sh.p.k, vlerësimin e ofertës
sipas kritereve dhe procedurave përkatëse si dhe vendosjen ne vend të së drejtës së
shkelur.
II.7. Në datën 02.09.2013, autoriteti kontraktues, me anë të shkresës nr. prot. 6995/1 datë,
29.08.2013, dhe me anë të shkresës datë 28.10.2013 me nr. 73/1 prot., ka depozituar pranë
KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit ku ka
pasqyruar procesin e anulimit të vendimit, si dhe argumentimet përkatëse mbi pretendimet e
operatorit ekonomik.
II.8. Në datën 08.11.2013 është kërkuar seancë dëgjimore mes palëve, të cilët nuk u paraqitën
si dhe nuk dërguan informacion në lidhje me arsyen e mosparaqitjes.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të depozituar,
Arsyeton
Duke qenë se,
III.1 Në datë 07.03.2013 me urdhër të ministrit Nr. 149, përcaktohet fillimi i procedurës së
sipërpërmendur.
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III.1 Në datën 12.04.2013 ishte parashikuar të zhvillohej procedura e konkurrimit me objekt:
“Dhënie e të drejtës për aplikim për leje minerare për zonën minerare nr. 556/3 për objektin
Rodokal, Qarku Korcë, lloji i mineralit krom, veprimtaria kërkim zbulim, e miratuar në
planin vjetor minerar të vitit 2013”, nga autoriteti kontraktues Ministria e Energjisë dhe
Industrisë.
III.3. Me shkresën Nr. 2076/2 prot. datë 18.03.2013 është bërë anulimi i zonës minerale Nr.
556/3, i cili është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 12 datë 25.03.2013, si dhe
në faqen e internetit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë”.Sipas kësaj shkrese na rezulton
që ka mbivendosje midis zonës minerare të dhënë në shqyrtim dhe një zone tjetër.
III.4 Sipas ligjit nr. 10304, datё 15.07.2010 “Pёr sektorin minerar nё Republikёn e
Shqipёrisё”, neni 2, pika 17 përcaktohet se: “ ‘Zonë e lejuar’ është zona e barabartë me
projeksionin horizontal në sipërfaqen e tokës, për të cilën është dhënë një e drejtë minerare,
për zhvillimin e veprimtarive minerare, e përcaktuar sipas koordinatave shtetërore të
përcaktuara në plan horizontal.”
III.5 Sipas ligjit nr. 10304, datё 15.07.2010 “Pёr sektorin minerar nё Republikёn e
Shqipёrisё”, neni 11, “Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore,
qymyret dhe bitumet”, pika 3 dhe 4 përcaktohet se: :
3. Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet
nuk mund të jepet për një zonë të lejuar, që është objekt i një lejeje tjetër kërkim-zbulimi apo
shfrytëzimi, të vlefshme sipas këtij ligji, dhe që zotërohet nga një subjekt tjetër.
4. Subjekti mund të përfitojë njëkohësisht më shumë se një leje kërkim-zbulimi për zona të
ndryshme të lejuara.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, vendimi i marre nga autoriteti kontraktues është në
përputhjen me bazën ligjoretë sipërcituar, pasi mbivendosja e zonave në rastin konkret ka
sjellë anomali duke cënuar një zonë tjetër minerare, duke bërë të pamundur zhvillimin e kësaj
procedure.
Mbivendosja e zonave minerare cënon të drejtën e zonës ekzistuese, për shfrytëzim minerar.
Në këto kushte, bazuar në nenin 24/1, nenin 25 e vijues të Ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006,
“Për Koncensionet”, VKM nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e rregullores për
përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj
procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura”, dhe “Për
një ndryshim në vendimin nr. 27”, datë 19.1.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së konçensioneve”, Komisioni i Prokurimit Publik,
njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Chrome Assets and National
Construction Enterprise” sh.p.k. për procedurën e konkurrimit me objekt: “Dhënie e të
drejtës për aplikim për leje minerare për zonën minerare nr. 556/3 për objektin
Rodokal, Qarku Korcë, lloji i mineralit krom, veprimtaria kërkim zbulim, e miratuar
në planin vjetor minerar të vitit 2013” e parashkikuar për t’u zhvilluar nga autoritetii
kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë, me datë 12.04.2013
2. Kundër këtij vendimi, ankimuesi mund të bëjë ankim brenda 30 ditëve nga data e
marrjes dijeni, në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes
administrative.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 968 Protokolli
Datë 13.08.2013

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Kryetar
Denar Biba

Faqe5/5

