REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.566/3 prot

Tiranë, më 30.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Chrome Assets and National Construction
Enterprises” sh.p.k.
Blv. Zogu i Parё, Ndёrtesa 55/1, Shk.1, Ap.3,

TIRANË

Ministrisё sё Ekonomisё, Tregtisё dhe Energjetikёs
Blvd. “Dёshmorёt e Kombit”, Nr. 1001

TIRANË
Pёr dijeni:

Agjencisё sё Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr. 9663, datё 18.12.2006 “Pёr koncesionet”, 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
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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 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.
Nё datё 30.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. 566, të
datës 06.05.2013, të paraqitur nga operatori ekonomik “Chrome Assets and National
Construction Enterprises” sh.p.k. pёr procedurёn e konkurrimit pёr marrjen e lejes minerare
me objekt: “Zona minerare nr. 35, objekti Udenishtё, zona minerare nr. 35, qarku Korçё pёr
leje shfrytёzimi pёr mineral kromi, miratuar nё planin vjetor tё vitit 2012”, të zhvilluar nga
autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në datë 23.07.2012.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin operatori ekonomik
“Chrome Assets and National Construction Enterprises” 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 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik. Nga shqyrtimi i ankesës,
dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me këtë procedurë
konkurruese, dokumentet e paraqitura nga subjekti ankimues dhe autoriteti kontraktues, u
konstatua si vijon:
Në datë 23.07.2012 është zhvilluar procedura e konkurrimit pёr marrjen e lejes minerare me
objekt: “Zona minerare nr. 35, objekti Udenishtё, zona minerare nr. 35, qarku Korçё pёr leje
shfrytёzimi pёr mineral kromi, miratuar nё planin vjetor tё vitit 2012”;
Në kёtё garё kanë marrë pjesë:
1. Shoqёria “Delda Star” sh.p.k. – i kualifikuar;
2. Shoqёria “Malbertex” sh.p.k. – i skualifikuar;
3. Shoqёria “Chrome Assets and National Construction Enterprise” sh.p.k. – i
kualifikuar.


Në datë 24.10.2012, me shkresё nr. 5916/46 prot., autoriteti kontraktues njofton
ankimuesin pёr skualifikimin nga procedura e konkurrimit;
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Nё datё 25.01.2013 shoqёria “Chrome Assets and National Construction Enterprises”
sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke kundёrshtuar
arsyet e skualifikimit;



Nё datё 04.03.2013, me vendim nr. 62/4 prot., Komisioni i Prokurimit Publik ka
pranuar ankesёn e paraqitur nga shoqёria “Chrome Assets and National Construction
Enterprises” sh.p.k. dhe ka kёrkuar kualifikimin e kёtij subjekti nё procedurёn e
konkurrimit;



Nё datё 03.04.2013, pёrcjelluar nga Zyra Postare Tiranё nё datё 04.04.2013, autoriteti
kontraktues METE me shkresё nr. 5916/77, ka njoftuar ankimuesin pёr klasifikimin e
konkurrentёve nё kёtё procedurё konkurrimi;



Me shkresё nr. 4282/1 prot., datё 28.05.2013, autoriteti kontraktor METE njofton
Komisionin e Prokurimit Publik se Znj. E.K., nё datё 06.05.2013 ka tёrhequr nga zyra
e protokollit tё METE shkresёn nr. 5916/77, datё 03.04.2013, dёrguar nga kjo ministri
dhe kthyer nga posta pёr “adresё tё panjohur”, nё datё 06.05.2013;



Nё datё 06.05.2013 ankimuesi paraqet ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik.
Nё formularin e ankesё ankimuesi deklaron se nuk ёshtё dakort me mёnyrёn e
vlerёsimit tё ofertave dhe pretendon se autoriteti kontraktor ka mbajtur njё qёndrim
arbitrar nё vlerёsimin e tyre.



Pёrfundimisht nga ana e ankimuest kёrkohet: Pranimi i ankesёs sё paraqitur pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik, rishikimi i vendimit nr. 5916/77, datё 03.04.2013 i
autoritetit kontraktues, METE si dhe tё bёhet rivlerёsimi nga komisioni i vlerёsimit tё
ofertave pёr procedurёn e konkurrimit.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur si dhe dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktues,
Arsyetoi:
Pёrsa i pёrket pretendimit tё parashtruar nga ankimuesi Komsioni i Prokurimit Publik gjykon
se nga operatori ekonomik ankimues, për të mbështetur pretendimin e ngritur, duhej të
paraqiteshin argumenta për shkeljet e pretenduara, të cilat do të shqyrtoheshin nga KPP-ja
dhe mbi bazën e tyre do të gjykohej ankesa.
Nё momentin kur, nga ankimuesi nuk janё paraqitur argumenta lidhur me shkelje tё
autoritetit konntraktor, konkretisht nё lidhje me mёnyrёn e vlerёsimit tё ofertave nga ana e
autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i ankimuesit ёshtё
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i paargumentur, dhe pёr kёtё arsye nuk pranohet, pasi nuk arrin tё provojё pёrpara Komisionit
tё Prokurimit Publik bazueshmёrinё e pretendimit tё paraqitur.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik bazuar nenin 25 e vijues të ligjit nr. 9663,
datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”, 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”, datё 19.01.2007 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”, 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 lejeve minerare nё zonat konkurruese”, pika
7.19, gёrma d,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e shoqёrisё “Chrome Assets and National Construction
Enterprises” sh.p.k. pёr procedurёn e konkurrimit pёr marrjen e lejeve minerare me
objekt: “Zona minerare nr. 35, objekti Udenishtё, zona minerare nr. 35, qarku Korçё pёr
leje shfrytёzimi pёr mineral kromi, miratuar nё planin vjetor tё vitit 2012”, të zhvilluar
nga autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në datë
23.07.2012.
2. Autoriteti kontraktor lejohet qё tё vazhdojё procedurёn e mёsipёrme tё konkurrimit.
3. Kundër këtij vendimi, ankimuesi mund të bëjё ankim brenda 30 ditëve nga data e marrjes
dijeni, në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relatorёt: Z. Denis Martopullo
Z. Vilma Kadesha
Znj. Lealba Pelinku

KRYETAR

LEALBA PELINKU
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