KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 238/2016
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 19/04/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “ABCOM” për procedurën e prokurimit
“Kërkese për Propozime” me Nr. REF-21254-12-29-2015 me objekt
“Shërbim Interneti” me fond limit 3,468,000 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti kontraktor
Albpetrol Sh.a.

Ankimues:

“ABCOM” sh.p.k.
Adresa: Rr “Ibrahim Rrugova” Nd.42 H.7 K.2, Kodi Postar 1019,
Njësia Bashkiake Nr. 5, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Albpetrol Sh.a.
Adresa: Lagja “29 Marsi” Patos,
km,Patos

Baza Ligjore:

Selia Rruga Fier – Patos,

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
1

I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë 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, i cili e ka
refuzuar atë, 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.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 29.12.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkese për Propozime” me Nr. REF-21254-12-29-2015 me objekt “Shërbim
Interneti” me fond limit 3,468,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga
autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.
II.2 . Në datën 11.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 03.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Albtelecom” sh.a.
2. “Abcom” sh.p.k.
3. “Telesys AB” sh.p.k

2,000,000 Lekë
3,294,600 Lekë
3,400,000 Lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

II.3.1. Operatori ekonomik ankimues është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tyre me
argumentin se : “[...] Ka detyrime fiskale në vlerën 4,682,731 lekë; Operatori ekonomik ka
detyrime fiskale dhe gjoba ndaj Drjetorisë së Përgjithshme të Tatimeve[...]”
II.4. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomikë ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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II.5. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVO-së në
mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë vijon: “[...] Operatori ekonomik “Abcom”
sh.p.k. nuk ka detyrime fiskale të pashlyera deri datën e zhvillimit të tenderit....Shoqëria ka detyrim
vetëm për gjoba TVSH-je në shumën 4,682,731 lekë për të cilat është në proces gjykimi në Gjykatën
e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Subjekti nuk mund të skualifikohet nga procedura e prokurimit përderisa
është në proces gjykimi, çka nënkupton se i ka parapaguar paraprakisht detyrimet e evidentuara
nga Akt kontrolli tatimor bashkë me interesat bankare që lidhen me këto detyrime. Përderisa akoma
nuk ka përfunduar procesi i gjykimit nuk mund të konsiderohen përfundimtare detyrimet e
pretenduara dhe aq më tepër edhe skualifikimi nga procedura e prokurimit për këtë motiv i
operatorit. Gjithashtu gjobat për të cilat shoqëria detyrohen lidhen me Akt kontrollin e sipërcituar
të cilin Drejtoria e Apelimit Tatimor në vendimin nr.7818/4 prot datë 02.07.2013 pas ankimit të
bërë nga vetë subjekti e ka shfuqizuar tërësisht. Jemi plotësisht në kushtet e përcaktimeve të nenit
53 pika 4 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. Në jurisprudencën
e Gjyaktës Kushtetuese ( shiko vendimin nr.16 datë 25.07.2008) bazë së cilës janë bërë edhe
ndryshime në legjislacionin tatimor, Vendimin Unifikues Nr.4 datë 30.05.2011 të Gjykatës së Lartë,
i cili shprehet se Me “detyrim tatimor”, Ligji nr.9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore
në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 6/3 nënkupton “tatimin, kamatëvonesat, si dhe gjobat, për
rastet e parashikuara nga ky ligj”. Dallohet qartësia në ligj që, për t’u marrë në shqyrtim ankimi,
detyrimisht duhet që të parapaguhen, sipas aktit administrativ Njoftim-Vlerësimit, detyrimi
tatimor, i cili duhet të ketë të përfshirë tatimin dhe kamatëvonesat. Gjobat, megjithëse
konsiderohen sipas nenit të cituar, si pjesë e detyrimit tatimor, nuk përfshihen, si pjesë e
parapagimit të detyrimit, si një kusht i domosdoshëm për të marrë në shqyrtim ankimin
administrativ. Në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSh” ndryshuar me
ligjin nr.179/2013 datë 28.12.2013, neni 107 i të cilit parashikon se 1.Tatimpaguesi, i cili kërkon të
ankimojë, sipas pikës 1 të nenit 106 të këtij ligji, duhet që bashkë me ankesën të paguajë shumën e
plotë të detyrimit tatimor ose të vendosë minimalisht 6 muaj, por jo më pak se afati, sipas të cilit
vendimi ka marrë formë të prerë për shumën e plotë të detyrimit tatimor, të përcaktuar në njoftimin
e vlerësimit të administratës tatimore. Shuma e pagueshme ose shuma e vënë si garanci bankare,
sipas pikës 1 të këtij neni, përjashton gjobat e përfshira në vlerësimin tatimor të ankimuar. 3.
Ankimi merret në shqyrtim vetëm kur tatimpaguesi ka paguar detyrimin tatimor, që është objekt i
ankimit, ose ka paraqitur dokumentin bankar që vërteton vendosjen e garancisë, sipas përcaktimit
të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. (Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013. Botuar në
Fletoren Zyrtare Nr. 203, datë 30.12.2013). Udhëzimi Nr.24 datë 02.09.2008 të Ministrit të
Financave që parashikon se “Shuma e detyrimit për tu paguar përfshin vetëm shumën e tatimir dhe
interesin nëse ka, në aktin administrative që ankimohet, që është i pagueshëm në momentin e
ankimit, duke përjashtuar gjobat e përfshira në aktin administrative objekt ankimi”. Bazuar në të
gjithë sa më sipër, “Abcom” sh.p.k. gjykon se skualifikimi prej autoritetit kontraktor i një operatori
ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi me argumentin se “ka detyrime tatimore të
pashlyera” kur me këto të fundit nënkuptohen gjobat të cilat janë në process ankimimi, nuk është në
përputhje me frymën e legjislacionit për prokurimin publik [...]”.
II.6. Autoriteti kontraktor në datën 16.02.2016 me anë të shkresës nr.808/2 datë 16.02.2016 i kthen
përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik.
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II.6.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më poshtë
vijon: “[...]Përsa i përket pretendimit Tuaj në lidhje me detyrimet tatimore parashikuar në DST e
tenderit në pikën 2 gërma “a” te Kriteret e Përgjithshme të kualifikimit, ju sqarojmë se dokumenti i
cili i referohet autoriteti kontraktor për të bërë vlerësimin e operatorit tuaj është shkresa e
ngarkuar në sistem me nr.18905 prot datë 10.11.2015 lëshuar nga Drejtoria e Shërbimit të Tatim
Paguesit. Në këtë vërtetim përtcaktohet qartë se shoqëria juaj ka detyrime tatimore në vlerën
4,682,731 lekë për Tatim mbi Vlerën e Shtuar të cilat janë në proces gjyqësor. Nga vërtetimi nuk
provohet se ju keni detyrime vetëm për gjobat por kuptohet se shoqëria juaj ka detyrime në
principial përsa i përket TVSH-së dhe për këtë arsye është bërë dhe skualifikimi juaj. [...]”
II.7. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se në datën
25.02.2016 autoriteti kontraktor ka anualuar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.9. Në datën 09.03.2016 me anë të shkresës nr.1498/1 datë 07.03.2016, autoriteti kontraktor ka
dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike mbi fazën në të cilën ndodhet
procedura e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti
kontraktor në datën 25.02.2016 ka anuluar procedurën e prokurimit objekt ankimi. Sa më sipër, para
shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit
Publik shqyrton fillimisht ligjshmërinë e vendimeve të autoritetit kontraktor në drejtim të aktit
administrativ për anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi nga autoriteti kontraktor
Albpetrol Sh.a.
III.1.1. Në datën 03.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Albtelecom” sh.a.
2. “Abcom” sh.p.k.
3. “Telesys AB” sh.p.k

2,000,000 Lekë
3,294,600 Lekë
3,400,000 Lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

III.1.2. Operatori ekonomik ankimues “ABCOM” sh.p.k. është njoftuar për skualifikimin e ofertës
së tij.
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III.1.3. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomikë ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi
III.1.4. Autoriteti kontraktor në datën 16.02.2016 me anë të shkresës nr.808/2 datë 16.02.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik.

III.1.5. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për
përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe
siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike, ( Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër
parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në
neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të
mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të
administratës publike.
III.1.7. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë
në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.”
Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në
pikat 5 dhe 6 të këtij neni.”
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit të
Prokurimit Publik parashikon se “ […] 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.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 16.02.2016
përmes shkresës nr. nr.808/2 datë 16.02.2016 i kthen përgjigje palës ankimuese duke refuzuar
ankesën e tij. Me refuzimimin e ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë autoritetit
kontraktor dhe dhënia e një vendimi të arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e procedurës së
prokurimit parashikuar nga nenit 63 pika 3 e LPP. Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim
të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimi duke anuluar një procedurë prokurimit
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brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit
administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë
përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të
Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të
mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues ka qenë
brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P si në momentin e anulimit të procedurës së prokurimit
gjithashtu edhe në momentin e dorëzimit të ankesës pranë KPP.
III.1.9. Vendimi për anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi nga autoriteti kontraktor
është një akt administrativ në kuptim të nenit 105 të K.Pr.A, si një vendim i organeve të
administratës publike që krijon pasoja juridike në rastet individuale. Sa më sipër, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se në momentin e nxjerrjes së aktit administrativ për anulimin e
procedurës së prokurimit objekt ankimi, kjo procedurë ka qenë e pezulluar. Në konceptin juridik
Pezullimi është një moment juridik që ndërpret në mënyrë të menjëhershme dhe për një kohë të
caktuar fuqinë juridike të aktit (në rastin konkret veprimet e autoritetit kontraktor për të vijuar me
hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit). Pezullimi i parashikuar nga neni 63 pika 3 e LPPsë është e lidhur ngushtësisht me afatin kohor të parashikuar nga neni 63 pika 6. Sa më sipër,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka anuluar një procedurë prokurimi
në fazën kur kjo e fundit ka qenë e pezulluar. Në vijim në nenin 64, pika 3 gërma “b” “Të drejtat e
Komisionit të Prokurimit Publik” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik kur gjykon
se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,ka të
drejtë: b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të
nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se akti administrative
për anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi nga autoriteti kontraktor, është një akt
administrativ absolutisht i pavlefshëm në kuptim të nenit 116 të K.Pr.A si një akt i nxjerrë në
kundershtim me formën dhe proceduren e kërkuar nga ligji.
III.1.10. Sa më sipër autoriteti kontraktor duhet të anulojë vendimin për anulimin e procedurës së
prokurimit “Kërkese për Propozime” me Nr. REF-21254-12-29-2015 me objekt “Shërbim
Interneti” me fond limit 3,468,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga
autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a. Komisioni i Prokurimit Publik i tërheq vëmendje autoritetit
kontraktor që në procedurat e ardhshme të prokurimit të zbatojë me përpikmëri dispozitat e
sipërcituar në lidhje me afatet e ankimit.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese ABCOM” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës tij me
argumentin se “[...]Ka detyrime fiskale në vlerën 4,682,731 lekë; Operatori ekonomik ka detyrime
fiskale dhe gjoba ndaj Drjetorisë së Përgjithshme të Tatimeve […]”. Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se :
III.2.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit”, është kërkuar: “[...]
[...]” Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a)
ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.[...]”
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III.2.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik ankimues “ABCOM” sh.p.k. ka dorëzuar:
i. Vërtetim Nr. 18905 Prot. datë 10.11.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore,
Tatimpaguesit e Mëdhenj me anë të së cilës vërtetohet se “[…] rezulton se për periudhën
deri në datën 10.11.2015 nuk ka detyrim tatimor për Tatim mbi Fitimin, Kontribute të
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, Tatim mbi të Ardhurat Personale, Tatimin e
mbajtur në burim, por ka detyrime tatimore në vlerën 4,682,731 lekë për Tatim mbi Vlerën
e Shtuar për të cilat janë në proces gjyqësor.
ii. Vendim Nr.7518/4 Prot. datë 02.07.2013 i Drejtorisë së Apelimit Tatimor me ankimues
“ABCOM” sh.p.k..
iii. Vërtetim datë 22.10.2015 lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë me anë të
cilës vërtetohet se “[…] Çështja me palët e mëposhtme është regjistruar pranë Gjykatës
Administrative të Apelit: Paditës-Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë; I
Paditur-Drejtoria e Apelimit Tatimor, pranë DPT, Shoqëria “Abcom” sh.p.k. Objekti:
“Anullim vendimi nr.7518/4 datë 02.07.2013 […]”
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
rashikohet shprehimisht: “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”;
III.2.4. Në nenin 28 pika 2 të “VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar” parashikohet se
“Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim apo
veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe kontrata e prokurimit
ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë: a) Të interpretojë rregullat ose parimet
ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë
sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së prokurimit;. Duke qenë se një situatë e tillë
nuk rregullohet nga lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për interpretimin e togfjalëshit “detyrim
tatimor” në rastet kur akti administrativ “Njoftim vlerësimi tatimor” është në proces apelimi
gjyqësor, do të konsiderohet ose jo “detyrim” për qëllim të kualifikimi në procedurat e prokurimit
publik, gjykon ti drejtohet për interpretim sistematik (domethënjen e drejtë të normës juridike duke
e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik). Për të arritur në vendimarrje të
drejtë, K.P.P. gjykon se duhet ti drejtohet:
i. Jurisprudences së Gjykatës Kushtetuese (inter allia Vendimin nr.16, datë 25.07.2008) - në
bazë së të cilës janë bërë dhe ndryshime në legjislacionin tatimor;
ii. Vendimin Unifikues nr.4, datë 30.05.2011 të Gjykatës së Lartë – i cili inter allia në
pargrafin nr.13 shprehet se: “Me “detyrim tatimor”, Ligji nr.9920, datë 19.05.2008, “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 6/3 nënkupton “tatimin,
kamatëvonesat, si dhe gjobat, për rastet e parashikuara nga ky ligj”. Dallohet qartësia në
ligj që, për t’u marrë në shqyrtim ankimi, detyrimisht duhet që të parapaguhen, sipas aktit
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administrativ Njoftim-Vlerësimit, detyrimi tatimor, i cili duhet të ketë të përfshirë tatimin
dhe kamatëvonesat. Gjobat, megjithëse konsiderohen sipas nenit të cituar, si pjesë e
detyrimit tatimor, nuk përfshihen, si pjesë e parapagimit të detyrimit, si një kusht i
domosdoshëm për të marrë në shqyrtim ankimin administrativ.”
iii. Ligjin nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSh” (ndryshuar me Ligj Nr.
179/2013, dt. 28.12.2013), neni 107 i të cilit parashikon se:“1.Tatimpaguesi, i cili kërkon të
ankimojë, sipas pikës 1 të nenit 106 të këtij ligji, duhet që bashkë me ankesën të paguajë
shumën e plotë të detyrimit tatimor ose të vendosë garanci bankare për shumën e plotë të
detyrimit tatimor, të përcaktuar në njoftimin e vlerësimit të administratës tatimore.2. Shuma
e pagueshme ose shuma e vënë si garanci bankare, sipas pikës 1 të këtij neni, përjashton
gjobat e përfshira në vlerësimin tatimor të ankimuar.3. Ankimi merret në shqyrtim vetëm kur
tatimpaguesi ka paguar detyrimin tatimor, që është objekt i ankimit, ose ka paraqitur
dokumentin bankar që vërteton vendosjen e garancisë, sipas përcaktimit të pikave 1 dhe 2 të
këtij neni.”
iv. Udhëzimin nr.24, datë 02.09.2008 të Ministrit të Financave që parashikon se: “Shuma e
detyrimit për t'u paguar përfshin vetëm shumën e tatimit dhe interesin, nëse ka, në aktin
administrativ që ankimohet, që është i pagueshëm në momentin e ankimimit, duke
përjashtuar gjobat e përfshira në aktin administrativ objekt ankimimi”
III.2.5. Bazuar në gjithë sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, skualifikimi prej
autoritetit kontraktor i një operatori ekonomik pjesmarrës në një procedurë prokurimi me
argumentin se “ka detyrime tatimore të pashlyera”, kur me këto të fundit nënkuptohen gjoba të cilat
janë në proces ankimimi, nuk është në përputhje me frymën e legjislacionit për prokurimin publik.
Komisioni vlerëson të adoptojë një interpretim të ngushtë e teleologjik të togflalëshit “detyrimet për
pagimin e tatimeve” të parashikuar nga neni 45, pika 2, gërma “dh” i Ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar), në funksion të një prej qëllimeve të këtij ligji,
që është nxitja e pjesëmarrjes dhe e konkurrencës së operatorëve ekonomikë, në kuptim të rritjes së
eficencës dhe efikasitetit të procedurave të prokurimit publik. Në balancën mes përpjekjes për të
siguruar pagesën e plotë të të gjithë elementëve të detyrimit tatimor,nga njëra anë, dhe
mirpërdorimin e fondeve publike – që arrihet përpara së gjithash përmes një pjesmarrje të gjerë e
konkurruese të operatorëve ekonomikë, nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në
ato raste kur nga operatori pjesmarrës në procedurën e prokurimit është paguar tatimi përkatës dhe
interesi, ndërkohë që gjoba është në proces ankimimi, autoriteti kontraktor nuk duhet ta skualifikojë
këtë operator në lidhje me mospagimin e gjobës. Ndërsa gjoba do të paguhet në një kohë të dytë –
nëse ankimi i operatorit rezulton i pasuksesshëm, dëmi që mund t’u vijë financave publike nga
skualifikimi i një operatori që potencialisht mund të ketë ofertuar me çmimin më të ulët, por që
është skualifikuar për mospagimin në kohë të saj, është i pariparueshëm.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike, si mësipër në pikën III.1.2., pra bazuar në Vërtetimim Nr.
18905 Prot. datë 10.11.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Tatimpaguesit e Mëdhenj,
në Vendimin Nr. 7518/4 datë 02.07.2013 të Drejtorisë së Apelimit Tatimor, në Vërtetimin datë
22.10.2015 të lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, operatori ekonomik ankimues ka
vërtetuar se vlera 4,682,731 lekë e pasqyruar në Vërtetimin Nr. 18905 Prot. datë 10.11.2015 si
detyrim tatimor është “gjobë”, kjo referuar si Vendimit Nr.7518/4 Prot. datë 02.07.2013 të
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Drejtorisë së Apelimit Tatimor (akt administrativ objekt gjykimi) ku rezulton që gjoba është në
vlerën prej 4,758,431 lekë, ashtu edhe Vërtetimit të datës 22.10.2015 të Gjykatës Administrative e
Apelit Tiranë që është në proçes gjyqësor.
Për rrjedhojë, referuar interpretimit të mësipërm dhe vetë praktikës të konsoliduar të Komisionit të
Prokurimit Publik, K.P.P. gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk duhej skualifikuar.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
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”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “ABCOM” sh.p.k , për procedurën e prokurimit
“Kërkese për Propozime” me Nr. REF-21254-12-29-2015 me objekt “Shërbim Interneti”
me fond limit 3,468,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga
autoriteti kontraktor Albpetrol Sh.a.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi anulimin e procedurës së prokurimit “Kërkese për
Propozime” me Nr. REF-21254-12-29-2015 me objekt “Shërbim Interneti” me fond limit
3,468,000 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 11.01.2016 nga autoriteti
kontraktor Albpetrol Sh.a.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “ABCOM” sh.p.k.
dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator ekonomikë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ABCOM” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 354 Protokolli; Datë 25.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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