KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 178/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 30.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё autoritetit kontraktor pёr
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Petrit
Lika” & “Star/E” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë
për Propozime”, me nr. REF-22286-01-26-2016, me objekt
“Blerje lëndë djegëse për ngrohje (briket pellet)”, me fond
limit 5.733.288 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
05.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore
“Xhafer Kongoli”, Elbasan”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” & “Star/E”
sh.p.k.
Autostrada Elbasan – Metalurgjik, Km3, Majtas, Elbasan

Autoriteti Kontraktor:

Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan
Drejtoria e Spitalit, Elbasan

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
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 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 27.01.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr.
REF-22286-01-26-2016, me objekt “Blerje lëndë djegëse për ngrohje (briket pellet)”, me
fond limit 5.733.288 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 05.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Fa-Bi” sh.p.k.
3.442.500 lekë, skualifikuar
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” sh.p.k.
& “Star/E” sh.p.k.
4.702.302 lekë, skualifikuar
II.3. Në datën 10.02.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” sh.p.k. &
“Star/E” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si edhe
skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
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-

Faturat tatimore të shitjes së operatorit ekonomik Petrit Lika, ku shënohen malli,
shuma dhe sasitë e shoqëruar me vërtetim nga administrata tatimore për deklarimin
e tyre nuk plotësojnë një vlerë deri në 40 % të fondit limit, ku sipas prokurës së
paraqitur nga bashkimi i operatorëve, operatorit ekonomik Petrit Lika i takon 55 %
e vlerës 40 % të fondit limit. Faturat tatimore të shitjes të cilat nuk janë konfirmuar
nga administratat tatimore nuk merren në konsideratë, duke mos plotësuar Kriteret e
veçanta të kualifikimit, pika 2.3, gërma “a”, të kërkuara në DST.

II.4. Në datën 16.02.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” sh.p.k. &
“Star/E” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar
skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Ankimuesi ngre pretendimet si më poshtë vijon:
[…] Në lidhje me pretendimin e KVO për arsyen e skualifikimit sqarojme se:
Sipas legjislacionit tatimore faturat tatimore të muajit paraardhës kanë afat
deklarimi deri në datë 14 të muajit pasardhës. Për këtë arsye një deklarim i tillë nuk
ka mundur të realizohet në mungesë afati për deklarim, por gjithsesi mbeten fatura
në plotësim të plotë të kushteve dhe detyrimeve tatimore. KVO në plotësim të
detyrimeve të përcaktuara nga LPP mund të verifikonte nëse faturat janë apo jo në
përputhje me legjislacionin tatimor siç përcaktojnë kërkesat për kualifikim dhe siç
pretendon operatori ekonomik.
Sipas pretendimeve tona jemi të mendimit se kemi plotësuar kushtin për 40% të
fondit limit dhe për këtë rast kërkojmë rivlerësimin e procedurës së prokurimit duke
e vlerësuar si të vlefshme ofertën e bashkimit të operatorëve ekonomikë Petrit Lika
dhe Star/E sh.p.k.
II.5. Në datën 17.02.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 331/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 24.02.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” sh.p.k. &
“Star/E” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë Komsionit të Prokurimit Publik, ku kundërshton
skualifikimin e tij, duke parshtruar të njëjtat pretendime të ngritura edhe në ankesën e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës me nr. 416/1 prot., datë 02.03.2016, me objekt “Dërgim
informacioni”, protokolluar me tonën në datën 04.03.2016, me nr. 340/2 prot., është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
Në datën 27.01.2016 autoriteti kontraktor ka publikuar procedurën e prokurimit me objekt
“Blerje lëndë djegëse për ngrohje (briket pellet)”, me fond limit 5.733.288 lekë (pa TVSH).
Data e përcaktuar për hapjen e ofertave është data 05.02.2016 ora 12.00.
Më datë 05.02.2016 ora 12.00 është hapur procedura sipas udhëzimeve të APP.
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Më datë 05.02.2016 komisioni i vlerësimit të ofertave i kërkon bashkimit të operatorëve
“Petrit Lika” dhe “Star / E” sh.p.k. me mesazh të paraqesë në datën 09.02.2016 faturat
tatimore të paraqitura në sistem pasi nuk ishin të dallueshme me të gjitha ekstremet.
Më datë 09.02.2016 bashkimi i operatorëve “Petrit Lika” dhe “Star / E” sh.p.k. paraqiti
pranë KVO –së faturat tatimore origjinale.
Më datë 10.02.2016 nga komisioni i vlerësimit të ofertave është pasqyruar procedura e
klasifikimit përfundimtar të ofertave në sistemin elektronik.
Në datën 16.02.2016 bashkim i operatorëve “Petrit Lika” dhe “Star / E” sh.p.k. ka
paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesë.
Në datën 16.02.2016 nga titullari i autoritetit kontraktor bëhet pezullimi i procedurës nisur
nga ankesa e bashkimit të operatorëve “Petrit Lika” dhe “Star / E” sh.p.k.
Në datën 17.02.2016 mbas verifikimit të pretendimeve të bashkimit të operatorëve “Petrit
Lika” dhe “Star / E” sh.p.k., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje në rrugë postare
këtij operatori, duke mos pranuar ankesën si të pambështetur në ligj dhe argumenta.
Në datën 29.02.2016 ka mbërritur në rrugë postare në sekretarinë e institucionit, Vendimi i
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 340/1 prot., datë 26.02.2016, ku kërkon pezullimin e
procedurës dhe informacion të hollësishëm të procedurës së prokurimit.
[...]
Gjithashtu duam t’ju sqarojmë se është rasti i vetëm që në një bashkim operatorëve “Petrit
Lika” dhe “Star / E” sh.p.k. njëri prej operatorëve për të plotësuar përqindjen takuese për
furnizime të ngjashme 2 fatura tatimore shitjesh 1 ditë para hapjes së ofertave (04.02.2016)
dhe këto fatura tatimore kanë për blerës operatorin tjetër bashkëpunues (me prokurë) Petril
Lika [...].
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si edhe pas
shqyrtimit të informacionit e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” dhe “Star
/ E” sh.p.k. se arsyeja e skualifikimit “Faturat tatimore të shitjes së operatorit ekonomik
Petrit Lika, ku shënohen malli, shuma dhe sasitë e shoqëruar me vërtetim nga administrata
tatimore për deklarimin e tyre nuk plotësojnë një vlerë deri në 40 % të fondit limit, ku sipas
prokurës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve, operatorit ekonomik Petrit Lika i takon
55 % e vlerës 40 % të fondit limit. Faturat tatimore të shitjes të cilat nuk janë konfirmuar
nga administratat tatimore nuk merren në konsideratë, duke mos plotësuar Kriteret e
veçanta të kualifikimit, pika 2.3, gërma “a”, të kërkuara në DST”, nuk qëndron [...]”.
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
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III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8, pika 2.3 Kapaciteti teknik, gërma “a”, nga
autoriteti kontraktor është kërkuar: “a) Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë prej deri
në 40% të fondit limit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit. Për
këtë duhet të paraqiten: kontratat e lidhura të shoqëruara me vërtetime nga marrësit e
mallit, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen malli, shumat dhe sasitë, e shoqëruar me
vërtetim nga administrata tatimore për deklarimin e tyre”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Petrit
Lika” & “Star/E” sh.p.k. rezulton se është paraqitur dokumenti Akt Marrëveshje, ndërmjet
“Petrit Lika” dhe shoqërisë “Star/E” sh.p.k., në të cilën është përcaktuar ndarja e furnizimit
në përqindje, nga ku “Petrit Lika” sh.p.k. merr përsipër 55 % të furnizimit dhe shoqëria
“Star/E” sh.p.k. merr përsipër 45 % të furnizimit.
III.1.3. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues rezulton se në përmbushje
të kriterit të mësipërm, është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
“Petrit Lika”:
- Libër shitje, i konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, për shitje për
periudhën 05.01.2016 – 31.01.2016, në vlerë totale 2.584.700 lekë pa tvsh; për shitje
për periudhën 02.11.2015 – 30.11.2015, në vlerë totale 4.603.500 lekë pa tvsh.
- Faturë tatimore shitje nr. 47, datë 23.11.2015, me vlerë 90.300 lekë pa tvsh, e cila
është e deklaruar në librin e shitjes, (pa firmë blerësi);
- Faturë tatimore shitje nr. 14, datë 25.01.2016, me vlerë 99.000 lekë pa tvsh, e cila
është e deklaruar në librin e shitjes;
- Faturë tatimore shitje nr. 28, datë 31.01.2016, me vlerë 150.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore;
- Faturë tatimore shitje nr. 36, datë 04.02.2016, me vlerë 200.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore;
- Faturë tatimore shitje nr. 27, datë 31.01.2016, me vlerë 500.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore, (pa firmë blerësi);
- Faturë tatimore shitje nr. 32, datë 02.02.2016, me vlerë 339.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore;
“Star/E”:
- Faturë tatimore shitje nr. 77, datë 04.02.2016, me vlerë 680.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore, (pa firmë transportuesi);
- Faturë tatimore shitje nr. 78, datë 04.02.2016, me vlerë 425.000 lekë pa tvsh, e
pakonfirmuar nga administrata tatimore, (pa firmë transportuesi).
III.1.4. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet se: “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”.

Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
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ndryshuar, përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.5. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 3, të VKM
nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikohet:
“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në
aktmarrëveshje”.
III.1.6. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar
një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje
me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur
nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë
janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat
e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen
si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se
komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që
përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Star/E” sh.p.k. anëtar i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” dhe “Star/E” sh.p.k., nuk plotëson kërkesën e
autoritetit kontraktor për dorëzimin e vërtetimit nga administrata tatimore për deklarimin e
faturave të cilat vërtetojnë eksperiencën e mëparshme të operatorit ekonomik, fakt i cili
pranohet edhe vetë nga operatori ekonomik.
III.1.7. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së
bashkëpunimit, përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet
nga secili anëtar i bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.1.8. Në nenin 27, pika 4 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, përcaktohet 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. 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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se parashikimi i mësipërm i aktit normativ në zbatim
të ligjit nuk ndalon autoritetin kontraktor të shtojë ato kërkesa të cilat i shërbejnë këtij të
fundit në drejtim të krijimit të bindjes së plotë dhe të një panorame të qartë të eskperiencave
të mëparshme të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
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III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” & “Star/E” sh.p.k., nuk është në përputhje me kriteret
e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi kërkesa për
eksperiencat e mëparshme të ngjashme të shoqëruara me vërtetim nga administrata tatimore
për deklarimin e tyre, nuk plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit të operatorëve
ekonomikë. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.1.10. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, nëse operatori ekonomik do të kishte
pretendime në lidhje me kriteret për këtë procedurë prokurimi, në Ligjin Nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 63, “Të drejtat e personit të
interesuar”, pika 1.1 parashikohet se: “Në rastin e ankesave për dokumentat e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga
data e publikimit i njoftimit të kontratës në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit
Publik”.[…].
Për rrjedhojë, nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me
kërkesat kualifikuese ose nëse këto kritere do të konsideroheshin jo të hartuara në përputhje
me legjislacionin në fuqi, atëherë ky i fundit mund të pretendonte ndryshimin e tij
mbështetur në nenin 63, pika 1.1 të ligjit të sipërcituar dhe të shteronte ankimin
administrativ pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Me marrjen pjesë në procedurën e prokurimit operatori ekonomik ankimues ka pranuar të
gjithë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit si edhe specifikimet teknike.
Rrjedhimisht pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Petrit Lika” & “Star/E”
sh.p.k. nuk qëndron.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Petrit
Lika” & “Star/E” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
nr. REF-22286-01-26-2016, me objekt “Blerje lëndë djegëse për ngrohje (briket
pellet)”, me fond limit 5.733.288 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 05.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë Tiranë 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. 340 Protokolli
Datë 24.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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