KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 397/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.06.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Power
Indrustries” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozim”, me nr. REF-14541-03-20-2019, me objekt “Shpenzime
për mirëmbajtjen e makinave të AZHBR, për vitin 2019”, me fond
limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.”

Ankimues:

“Power Indrustries” sh.p.k.
Blv. “Gjergj Fishta”, Qendra Alpas, H.1, k.5, Ap.14, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
Rruga “Muhamet Gjollesha”, nr. 56, Tiranë
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

Baza Ligjore:
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publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues 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 21.03.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF14541-03-20-2019, me objekt “Shpenzime për mirëmbajtjen e makinave të AZHBR, për vitin
2019”, me fond limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.”
II.2. Në datën 02.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 23.04.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“Power Indrustries” sh.p.k.
“Alstezo” sh.p.k.
“Classic” sh.p.k.
“Kadiu” sh.a.

1.139.400 lekë, skualifikuar
1.175.000 lekë, kualifikuar
1.621.400 lekë, skualifikuar
1.198.700 lekë, skualifikuar

II.4. Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Power Indrustries” sh.p.k. është
njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet si më poshtë vijon:
Oferta juaj ekonomike refuzohet nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, pasi Argumentimi juaj
mbi ofertën anomalisht të ulët nuk përmbush dispozitat ligjore për prokurimin publik. Ligji nr.
9643, date 20.11.2006, “Për prokurimim publik”, neni 56, pika 2 në të cilën citohet Autoriteti
kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit
të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të
infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj.
II.5. Në datën 24.04.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë:
[…]Me date 02.04.2019 kemi marre pjese ne proceduren e zhvilluar nga autoriteti
kontraktor Agjencia per Zhvillim Bujqesor me objekt Shpenzime per mirembajtjen e makinave
te AZHBR, per vitin 2019" nga,me fond limit 1,680,000 (nje milion e gjashteqind e tetedhjete
mije ) leke pa tvsh. Me date 05.04.2019 jemi njoftuar me ane te APP per argumentim te ofertes
sone ekonomike pasi sipas vleresimeve te KVO ka dale anomalisht e ulet, me date 08.04.2019
kemi kthyer pergjigje nepermjet sistemit te APP ku argumentojme menyren e perllogaritjes
se ofertes sone . Me date 19.04.2019 me ane te posta shqiptare na ka ardhur shkresa me numer
1232/1 prot date 16.04.2019 metre njejten permbajtje si ajo e derguar ne APP, me date
19.04.2019 po nepermjet posta shqiptare kemi kthyer pergjigje duke argumentuar oferten
tone ekonomike ,ku kemi perllogartitur te gjitha kostot ,perfshire blerjen e mallrave ,oret
e punes per vendosjen , pagesat per te gjitha detyrimet tatimore si dhe fitimin e shoqerise.
Gjithashtu bashkengjitur shkreses per argumentimin e ofertes ekonomike kemi derguar
edhe preventivin me cmimet dhe oferten qe kemi mail nga distributoret e pjeseve te kembimit
sipas mjeteve te prokuruara. Me date 23.04.2019 nepermjet APP jemi njohur me velresimin e
ofertave ekonomike ku shoqeria jone e renditur e para rezulton e skualifikuar me pretendimin
se :
Oferta juaj ekonomike refuzohet nga komisioni i vleresimit te ofertave pasi argumentimi
juaj mbi oferten anomalisht te ulet nuk permbush dispozitat ligjore per prokurimin publik. Ligji
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9643 date 20.l l.2006"Per Prokurimin Publik",neni 56 pika 2 ne te cilen citohet Autoriteti
Kontraktor verifikon keto elemente duke duke u keshilluar me ofertuesin dhe ne baze te
informacionit te paraqitur autoriteti kontraktor mund ta refuzoje oferten ,kur edhe pas
shqyrtimit te informacionit te paraqitur nga ofertuesi nuk bindet se ajo eshte e rregullt ne te
gjithe elementet e saj . Sipas percaktimit te bere ne nenin 66 te Kreut VII te RrPP oferta do te
cilesohet anomalisht e ulet
- Ne rastin kur jane te vlefshme dy ose me pak oferta, ne perputhje me nenin 56, te LPPse, oferta vleresohet anomalisht e ulet kur aio eshte ulur me shume se 25 perqind e fondit
limit te perllogaritur ,pra nese oferta do te jete me pak se 1,260,000 leke .atehere do te
konsiderohet oferte anomalisht e ulet .
- Ne rastin kur jane te vlefshme tre ose me shume oferta, ne perputhje me nenin 56 te LPP-se,
oferta vleresohet anomalisht e ulet nese vlera e saj do te jete me e vogel se 85 perqind
e mesatares se ofertave te vlefshme. Duke u bazuar ne klasifikimin e nxjerre nga AK ,vetem
dy oferta jane konsideruar te vlefshme Oferta e shoqerise sone me vlere 1,139,400 dhe oferta
e shoqerise ALSTEZO me vlere 1,175,000 leke , te dyja oferta nen tavanin e percaktuar per
tu konsideruar oferta anomalisht te uleta . Diferenca midis ofertes sone dhe ofertes se shoqerise
se shpalluar fitues nga ana juaj eshte vetem 35 600 leke, dhe autoriteti juaj bazuar ne kete
diference e ka konsideruar oferten e shoqerise ALSTEZO te vlefshme dhe oferten tone e ka
konsideruar te pavlefshme duke e skualifikuar, nje vendim qe nuk mund te konsiderohet as
logjik dhe as ligjor pasi diferenca eshte aq e vogel sa nuk mund te ndikoj ne pavlefshmerine
e ofertes sone. Ne skualifikimin e dhene nga ana juaj nuk eshte permendur asnje element
konkret qe eshte gjendur i parregullt dhe e ka cuar KVO ne perfundimin se oferta jone
duhet te skualifikohet. Pervec elementeve te perfitimit personal te KVO apo kujt'do te
perfshire ne kete mes nuk shikojme asnje element tejeter qe nuk plotesohet nga shoqeria
jone. Cdo element i kerkuar per perllogaritjen e nje oferte per pjesmanje ne procedure
eshte plotesuar nga ana jone duke parashikuar cdo detyrim te pagueshem si per
mallrat,punonjesit apo detyrimet ne shtet si dhe fitimin e shoqerise ne fund te procedures.
Pra kur te gjithe elementet e nevojshem te parashikuar ne nenin 56 te LPP jane permbushur
nga ana jone , atehere ku eshte bazuar KVO per skualifikimin e ofertes sone dhe perse ne
nuk jemi vene ne dijeni te elementeve konkret qe KVO ka gjendur site paplotesuar ne kete oferte
?! Kerkojme nga ana e KSHA korigjimin e shkeljeve te bera nga ana e KVO ,respektimin
e parashikimeve
ligjore dhe parimeve te zhvillimit te nje procedure te hapur
dhe te barabarte
dhe kualifikimin
e shogerise sone pasi i ploteson te gjithe
elementet e parashikuar nga LPP per tu konsideruar nje oferte e vlefshme dhe shoqeria
jone gezon te gjithe elementet per te permbushur me sukses kontraten. Shoqeria jone e
bindur per Iigjshmerine dhe rregullsine e ofertes se paraqitur do te ndjekim te gjitha
shkallet e ankimit te parshikuara nga LPP dhe Gjykata.
II.6. Me shkresën nr.1335prot., datë 30.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ankesën në mënyrë të përmbledhur me
argumentet si më poshtë:
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[…]Operatori ekonomik "Poëer Industries", shpk ka rezultuar se ka plotesuar kerkesat ne
lidhje me dokumentacionin ligjor, administrativ dhe kualifikues. Ka rezultuar se oferta e
paraqitur nga ky operator ne vleren 1,139,400 (nje milion e njeqind e tridhjete e nente mije e
katerqind) leke ka qene me cmim anomalisht mete ulet ne reference te nenit 56 te ligjit "Per
prokurimin publik", te ndryshuar, dhe nenit 66 te VKM m.914, date 29.12.2014 "Per
miratimin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar. Ne keto kushte KVO me shkresen
nr.1232/1, prot, date 16.04.2019 ka kerkuar sqarime per oferten anomalisht te ulet dhe
opertarori "Poëer Industries", shpk me shkresen nr.37 prot, date 19.04.2019 ka dhene
sqarime ne lidhje me oferten ekonomike. Ne kushet kur KVO, sipas kerkesave te nenit 56 te
ligjit "Per prokurimin publik", i ndryshuar nuk ka krijuar bindjen se ajo eshte e rregullt ne te
gjithe elementet e saj, pasi nuk eshte e argumentuar dhe e dokumentuar me prova shkresore,
me sqarime per elementet e vecanta te saj, e ka skualifikuar. Ne ankimin e paraqitur nga
operatori ekonomik "Poëer Industries", shpk ngrihen pretendime ne lidhje me repektimin e
parashikimeve ligjore ku pretendohet se nga ana e KVO nuk eshte permendur asnje element
qe eshte gjendur i parregult ne lidhje me sqarimin e ofertes anomalisht te ulet, duke u
kerkuar korrigjimi i shkeljeve te bera nga KVO dhe kualifikimin e ketij operatori. Komisioni i
Shqyrtimit te Ankesave e sheh te nevojshme analizimin e kuadrit ligjor ne lidhje me oferten
anaomalisht te ulet. Neni 56 i ligjit "Per prokurimin publik", te ndryshuar, shprehet
se:
Kur autoriteti kontraktor veren se nje ose me shume oferta per kontratat e malllrave, puneve
apo sherbimeve jane anomalisht te uleta, ai, perpara se tc vazhdoje me procesin e
vleresimit te oferatve, i kerkon operatorit ekonomik perkates te paraqese me shkrim dhe
brenda 3 diteve pune shpjegime per elemente te vecanta te ofertes, per: a) Anen ekonomike te
metodes se ndertimit, procesit te prodhimit ose te sherbimeve
te ofruara; b) Zgjidhjet teknike te ofruara dhe/ose ndonje kusht favorizues te jashtezakonshem,
qe ka ofertuesi per kryerjen e punimeve, per furnizirnin e mallrave apo te sherbimeve;
c) Origjinalitetin e puneve, mallrave apo tc sherbimeve, te propozuara nga ofertuesi; c;)
Zbatueshmerine e detyrimeve, qe lidhen me mbrojtjen ne pune dhe kushtet e punes, ne
vendin ku do te kryhet puna, sherbimi apo ku do te sigurohet fumizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon keto elemente duke u keshilluar me ofertuesin dhe ne baze
te informacionit te paraqitur. Autoriteti kontraktor mund te refuzoje oferten, kur edhe pas
shqyrtimit te informacionit te paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo eshte e rregullt ne te
gjitha elementet e saj. Gjithashtu ne piken 5 te nenit 66 te VKM m.914, date 29.12.2014
"Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar, shprehet se: Pas korrigjimit
te gabimeve aritmetike, komisioni i vleresimit te ofertave verifikon nese ofertat e vlefshme
jane ose jo me cmim anomalisht te ulet sipas formules se percaktuar ne dokumentet standarde
te tenderit. Perllogaritja e ofertes anomalisht te ulet behet ne menyrat e meposhtme:
Ne rastin kur jane te vlefshme dy ose me pak oferta, ne perputhje me nenin 56 te LPP, oferta
vleresohet anomalisht e ulet kur ajo eshte ulur me shume se 25% e fondit limit te
perllogaritur.
Ne rastin kur jane te vlefshme tre ose me shume oferta, ne perputhje me nenin 56 te LPP,
oferta vleresohet anomalisht me e ulet nese vlera e saj do te jete me e vogel se 85% e
mesatares se ofertave te vlefshme.
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Nese nje apo disa oferta vleresohen si anomalisht te uleta, komisioni i vleresimit te ofertave
duhet te kerkoje sqarime nga ofertuesit, perpara se te mane vendimin per kualifikimin ose jo
te tyre, ne perputhje me nenin 56 te LPP. Ne cdo rast ofertuesi ka detyrimin te argumentoje
dhe te dokumentoje elemnetin/elementet e vecanta te ofetes, ne perputhje me kerkesat e nenit
56 te LPP.
Gjithashtu ne Dokumentat Standarde te Tenderit ne piken 3.4.1 shprehet se: "Nese oferta
e dorezuar, rezulton anomalisht e ulet ne lidhje me sherbimet e ofruara atehere Autoriteti
Kontraktor i kerkon Ofertuesit ne fjale te justifikoje cmimin e ofruar. Nese ofertuesi nuk arrin
te jape nje justifikim qe te binde Autoritetin Kontraktor, atehere ky i fundit ka te drejte te
refuzoje oferten", Ndersa ne piken 3.4.2 te DST shprehet se: "Oferta do te cilesohet
anomalisht e ulet sipas percaktimit te bere ne nenin 66 te kreut VII të RrPP".
Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave vlereson se ne rastin konkret kur kemi 2 oferta te
vlefshme, nese oferta e paraqitur nga operatori ekonomik "Poëer Industries" do te ishte jo
me e ulet se 25% e fondit limit te tenderit atehere kualifikimi i ofertes duhej ishte i
padisktueshem nga KVO, pasi si kriter do te merrej vetem cmimi me i ulet. Por ne rastin
konkret kur oferta e paraqitur cilesohet si anomalisht e ulet, atehere para vleresimit te ofertes
ne baze cmimi, hyjne ne zbatim kriteret e parashikuara nga neni 56 i "Per prokurimin
publik", te ndryshuar dhe neni 66/5 e VKM m.914, date 29.12.2014 "Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar. Pika 2 e nenit 56 te LPP ja ka njohur diskrecionin
KVO qe mund te skualifikoje nje ofertues nese ofertuesi nuke ka bindur KVO qe te gjithe
elementet e ofertes anomalisht te ulet jane te negullt ne te gjithe elementet e saj, te
argumentuara dhe dokumentuara me prova shlaesore sipas pikes 1 te po ketij neni. Pra KVO
mund te skualifikojne nje oferte anomalisht te ulet kur ajo nuk permbush ne menyre kumulative
te gjithe elementet e ofe1ies te kerkuar per sqarim. Komisioni i Shqyrtirnit te Ankesave vlereson
se veprimet e KVO jane te rregullta nga ana proceduriale dhe ligji ia ka njohur diskrecionin
per skualifikim te nje operatori ekonomik ne rast se oferta e paraqitur prej tij rezulton
anomalisht e ulet. Ne keto kushte Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave ne baze te neninit
63 te ligjit "Per prokurimin publik", i ndryshuar dhe nenit 78 te VKM m.914, date 29.12.2014
"Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar, unanimisht

1. Mospranimin e ankimit
Industries", shpk [...]

Vendosi:
te paraqitur nga ankuesi operatori

ekonomik "Poëer

II.7. Në datën 08.05.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
Konkretisht në ankesën e paraqitur pranë KPP-së operatori ekonomik ankimues argumenton duke
ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 20.05.2019, nëpërmjet shkresës me nr.1232/7 prot., datë 16.05.2019, me objekt:
“Shkresë Përcjellëse, për Vendimin nr. 827/1prot datë 13.05.2019, të KPP-së”, është depozituar
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në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik “Power Indrustries” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Power Indrustries” sh.p.k. për skualifikimin
e ofertës së tij me arsyetimin se “Oferta juaj ekonomike refuzohet nga Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, pasi Argumentimi juaj mbi ofertën anomalisht të ulët nuk përmbush dispozitat ligjore
për prokurimin publik. Ligji nr. 9643, date 20.11.2006, “Për prokurimim publik”, neni 56, pika 2
në të cilën citohet Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin
dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe
pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikon se “[…] 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e
mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin
e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda
3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit
të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet
e saj[…]”.
III.1.2. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikon se “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni
i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët
sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës
anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme: Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak
oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më
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shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë
oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të
jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si
anomalisht të ulëta, komisioni I vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit,
përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në
çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet
për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. […]”
III.1.3. Nga interpretimi literal i nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se barra e provës mbi argumentin e
ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe në zbatim të VKM 914/2014. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se
argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative për
ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet
të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit
ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet
teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm,
që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve. Gjithashtu
është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e ulët të
paraqesin prova shkresore para autoritetiti kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punëve,
mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi, si edhe së fundmi duhet të vërtetojë
zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. K.P.P. gjykon se katër kushtet e
mësipërme të parashikuara nga lex specialis janë kushte kumulative të cilat më anë të provave
shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë ankimues,
oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. Referuar nenit 56 pika 2 të LPP-së autoriteti kontraktor
i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur.
Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur
nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. K.P.P gjykon se nga
interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangijen
e riksut që mund të sjellë një ofertë e cila rezulton anomalisht e ulët. K.P.P. gjykon se risku që
shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime ku ndër të tjera si:
rreziku për mos kryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit
ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e shërbimit brenda
afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e shërbimit
gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në rast të mos zbatimit të kontratës nga
ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, K.P.P. thekson se
referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi” i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen
për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore.të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i fondeve
publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i
përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve
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dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar
formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.
III.1.4. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se oferta në vlerën 1.139.400 lekë pa përfshirë vlerën e Tatimit Mbi Vlerën e Shtuar, në
respekt të nenit 66 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2017 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, rezulton anomalisht e ulët, ndaj,
autoriteti kontraktor ka vepruar drejt ku në zbatim të parashikimeve të lex specialis, neni 56 dhe
nenit 66 të VKM 914/2014 i ka kërkuar sqarime operatorit ekonomik ankimues mbi ofertën e
dorëzuar në këtë procedurë prokurimi
III.1.5. Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga
autoriteti kontraktor rezulton se në datën 05.04.2019 autoriteti kontraktor nëpërmjet sistemit
elektronik të prokurimit ka kërkuar sqarime operatorit ekonomik “Power Indrustries” sh.p.k, mbi
ofertën ekonomike e cila rezulton anomalisht e ulët në përputhje me nenin 56 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, si dhe me anë të shkresës nr. 1232//1prot., datë
16.04.2019. Në përgjigje të kërkesës së këtij të fundit, operatori ekonomik ankimues në datën
19.04.2019 (me shkesën nr.37 prot., datë 19.04.2019, ka parashtruar pranë autoritetit kontraktor
argumenta mbi ofertën e dorëzuar në procedurën e prokurimit objekt ankimi, e konstatuar si
anomalisht e ulët nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
III.1.6. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se,
me synim justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nga ana e operatorit ekonomik
ankimues është dorëzuar dokumenti “kthim përgjigje datë 08.04.2019, me zërat përkatës të
shpenzimeve për secilin titull dhe vlerën totale të tyre. Bashkëngjitur argumentimit shoqëria ka
paraqitur “Formulari i ofertës i marrë nga furnitor të ndryshëm”, analizë cmimesh, në formën e
një tabele preventive.
III.1.7. Nga verifikimi i këtij dokumentacioni dorëzuar nga operatori ekonomik “ankimues në
mbështetje të ofertës së paraqitur në procedurën e mësipërme të prokurimit, përtej titullit të tij,
qartësisht, rezulton se, ky dokumentacion është një shkresë e sqaruar në mënyrë narrative
shoqëruar me një dokument (“Formulari i ofertës i marrë nga furnitor të ndryshëm”) dhe për asnjë
rast nuk argumenton se, përse kjo ofertë e dalë anomalisht e ulët duhet të pranohet, pasi operatori
ekonomik, bazuar në legjislacionin e sipërcituar, nuk ka paraqitur dokumentacion mbështetës apo
provues. Në këtë kuptim KPP konstaton se operatori ekonomik ankimues ka dështuar të
argumentojë kushtet apo elementët e favorshëm për argumentimin e kësaj oferte, pasi kjo ofertë
është anomalisht e ulët dhe krijon rrezik për realizimin me sukses të kontratës. KPP riktheson se,
barra e provës mbi argumentin e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, i cili duhet
të japë analiza sa më të sakta dhe të shoqëruara me dokumenta provuese. Bazuar në arsyetimin dhe
faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, nga ana e operatorit
ekonomik – oferta e të cilit në zbatim të formulës të përcaktuar në legjislacionin në fuqi ka dalë
anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime, të cilat nuk janë të mbështetura në fakte e prova, që, në
kuptim të nenit 56 të LPP-së, të argumentojnë ofertën anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së
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përzgjedhur, zgjidhjeve teknike të posaçme, kushte përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi
apo origjinaliteti i punës së propozuar), duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në
të gjithë elementët e saj me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, nga ana e operatorit ekonomik ankimues
nuk është sjellë argumentimi i ofertës anomalisht të ulët në respekt të nenit 56 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Power Indrustries” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Power Indrustries” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1., gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “Poëer Indrustries” sh.p.k.. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga procedura
në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Power Indrustries” sh.p.k. për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF-14541-03-20-2019, me objekt
“Shpenzime për mirëmbajtjen e makinave të AZHBR, për vitin 2019”, me fond limit
1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.04.2019, nga autoriteti kontraktor,
Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 827 Protokolli; Datë 09.05.2019
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