KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 403/2015
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 18.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “SHENDELLI”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
objekt “Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Verri-Kallm i Madh”,
me fond limit 3.011.357 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
11.05.2015 nga autoriteti kontraktor Komuna Mbrostar.”

Ankimues:

“SHENDELLI” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Kastrioti”, 2 kullat,
Fier

Autoriteti Kontraktor:

KOMUNA MBROSTAR
Adresa: Fier

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
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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 pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si 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 në vijim,
operatori 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 29.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt
“Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Verri-Kallm i Madh”, me fond limit 3.011.357 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 11.05.2015.
II.2. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor Komuna Mbrostar, ka zhvilluar procedurën e
prokurimit. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët kanë paraqitur formularët e ofertës, me ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “SHENDELLI” sh.p.k
2. “ALUERA” sh.p.k
3. “NGRACAN 1934” sh.p.k
4. “ASI-2A CO” sh.p.k

1.828.900 lekë
2.859.220 lekë
2.896.195 lekë
2.955.310 lekë

skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
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II.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi,
për arsye se:
(i)

(ii)

Shoqëria “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve për
faturat e energjisë elektrike nga OSHEE nr.464, me datë 17.04.2015, ku
vërtetohet se kërkuesi shoqëria “Shendelli” sh.p.k, rezulton të këtë…pa përfshirë
muajin Mars 2015. Të ndodhur para faktit se data e tenderit është 11.05.2015,
vërtetimi duhej të konfirmonte se operatori ekonomik ka shlyer detyrimet e muajit
Mars 2015 pa përfshirë muajin Prill 2015
Shoqëria “Shendelli” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentat Diplomë, CV dhe
Librezën e Punës për Teknikun e Ndërtimit sipas kërkesave të kritereve të veçanta
të kualifikimit.

II.4. Në datën 16.05.2015 operatori ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 22.05.2015, autoriteti kontraktor ka pranuar pjesërisht ankesën e operatorit
ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k (vetëm në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit).
II.6. Në datë 25.05.2015 operatori ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën paraqet të njëjtat pretendime sikurse edhe pranë
autoritetit kontraktor, si më poshtë vijon:
(i)

Arsyeja e parë e skualifikimit nuk qëndron, pasi në asnjë rresht të kërkesave për
kualifikim, nuk është përcaktuar që në vërtetimin e lëshuar nga OSHEE sh.a, të
thuhet se është paguar edhe muaji mars 2015. Vërtetimi që ne kemi paraqitur,
është i datës 17.04.2015 dhe ka të drejtë të përdoret 30 ditë nga marrja e tij, pra
deri në datën 30.05.2015.

II.7. Në datë 04.06.2015, nëpërmjet shkresës me nr.578 prot., datë 03.06.2015, me objekt
“Dërgim informcioni në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i linjës së
ujësjellësit Verri-Kallm i Madh”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “SHENDELLI”
sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “SHENDELLI” sh.p.k, mbi arsyen
e skualifikimit që lidhet me vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.1.1. Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 10 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 1/e,
nga ana e autoriteti kontraktor është kërkuar që ofertuesit të paraqesin:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë elektrike 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, ofertuesi ka paraqitur:
“Vërtetim debie” nr.464 prot, datë 17.04.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që: “…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e
Faturimit, rezulton që “SHENDELLI” sh.p.k:
 Për kontratën me kod FI1A020117023946, të ketë në total 0.00 lekë (zero) detyrime
për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 12.03.2015, pa
përfshirë faturën koherente të muajit Shkurt 2015;
 Për kontratën me kod FI1A020117023915, rezulton se është debitor në total 667.166
lekë detyrime, për faturën e energjisë elektrike të muajit Janar 2012, për të cilën
është në proçes gjyqësor dhe ka fituar dhe vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë,
vlerë e llogaritur deri në datën 14.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit
Mars 2015.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet 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.1.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të
këtij ligji.”
III.1.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me vendimin e ERE 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.”
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III.1.6. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik
“SHENDELLI” sh.p.k, nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi procedura në fjalë e prokurimit është publikuar në
datën 29.04.2015, dhe është zhvilluar (dorëzimi i ofertave), në datën 11.05.2015 rrjedhimisht
operatori duhej të kishte paraqitur një dokument që të vërtetonte se i ka shlyer të gjitha
detyrimet e matuara të energjisë elektrike, përfshirë edhe detyrimet për muajin mars 2015 (data
përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ishte data
30.04.2015), ndërkohë që vërtetimi që ai ka paraqitur vërteton shlyerjen e detyrimeve deri në
muajin janar 2015 (për kontratën e parë) dhe deri në muajin shkurt (për kontratën e dytë).
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k, nuk qëndron.
Vendos

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “SHENDELLI” sh.p.k, në
lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Rikonstruksion
i linjës së ujësjellësit Verri-Kallm i Madh”, me fond limit 3.011.357 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 11.05.2015 nga autoriteti kontraktor Komuna Mbrostar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.969 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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