KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P. 633/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Avduli” shpk të paraqitur
në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Terrene
sportive në 4 shkolla në Gjirokastër (shkolla “Pandeli Sotiri; shkolla
”Thoma Papapano,; shkolla ”Çajupi”; shkolla ”Siri Shapllo”)”, me fond
limit 35 467 849 (tridhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e
shtatë mijë e tetëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
21.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Gjirokastër.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” neni 19/1 e vijues,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e
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.

Ankimues:

“Avduli” sh.p.k
Adresa:Lagj.“Hajro Çakerri”, përballë ish fabrikës së çimentos, Vlorë

Palë e ankimuar:

Bashkia Gjirokastër
Adresa: Sheshi i Çerçizit, Gjirokastër

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes znj.Juliana Hoxha, z.Spiro Kuro
dhe z.Leonard Gremshi, shqyrtoi pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I

Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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.2. Ankimuesi 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 29.10.2014 është publikuar nga Bashkia Gjirokastër, procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Terrene sportive në 4 shkolla në Gjirokastër”, me fond limit 35
467 849 (tridhjetë e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e dyzetë e
nëntë) lekë pa tvsh.
II.1.1. Në datën 21.11.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e sipërcituar, në të
cilën kanë paraqitur ofertë këta operatorë:
Avduli
me ofertë ekonomike 26 241 951 lekë pa tvsh, skualifikuar
Eral Construction dhe Fusha me ofertë ekonomike 26 950 539 lekë pa tvsh, kualifikuar
Tea D dhe Bilibashi
me ofertë ekonomike 28 888 886 lekë pa tvsh, skualifikuar
Leon
me ofertë ekonomike 29 084 386 lekë pa tvsh, skualifikuar
Beqiri
me ofertë ekonomike 29 743 140 lekë pa tvsh, kualifikuar
B-93
me ofertë ekonomike 30 910 845 lekë pa tvsh, kualifikuar
Alko Impex General
me ofertë ekonomike 31 274 765 lekë pa tvsh, kualifikuar
Derveni
me ofertë ekonomike 32 415 338 lekë pa tvsh, skualifikuar
Shushica dhe Uleza
me ofertë ekonomike 33 399 230 lekë pa tvsh, skualifikuar
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II.1.2. Në datë 26.12.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve, vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave të paraqitura, nga ku operatori ekonomik
“Avduli” shpk, rezulton i skualifikuar me arsyet e mëposhtëme:
“Mungon pagesa e taksave lokale në Komunën Petrelë e Bashkinë Laç. Numri i punëtorëve të
siguruar gjatë vitit 2013 e 2014 është rreth 14 punëtor, pra më pak se 20 punëtor që janë
kërkuar në dokumentat e tenderit. “
II.2. Në datë 27.11.2014 operatori ekonomik “Avduli” shpk ka paraqitur pranë autoritetit
kontraktor formularin e ankesës, ku kundërshton vendimin e Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave si të pa mbështetur dhe në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
II.2.1. Me shkresë nr.3503/1 prot datë 02.12.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin.
II.3. Më datë 09.12.2014 operatori ekonomik “Avduli” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon:
Duke iu referuar argumentit të Autoritetit Kontraktor që "mungon pagesa e taksave lokale në
Komunën Petrelë e Bashkinë Laç", Shoqëria Avduli shpk duke u bazuar në Ligjin e Prokurimit
Publik Nr.9643, datë 20.11.2006 dhe në Ligjin për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit Nr. 9723
datë.03.05.2007 Neni 21 (Efektet e Regjistrimit dhe të Publikimit) sqaron se nga data e
regjistrimit ka një afat 15 ditor që tu komunikohet të tretëve. Në rastin konkret Shoqëria Avduli
shpk nuk mund të merte vërtetim për pagesën e taksave lokale në Bashkinë e Laçit përderisa
Bashkisë Laç nuk i ishte komunikuar akoma regjistrimi i adresës së aktivite it nga QKR-ja në
datën 21.11.2014, datë në të cilën u zhvillua procedura e prokurimit dhe për pasojë nga ana e
Bashkisë Laç nuk është printuar ende njoftimi i detyrimeve I cili shërben si dokument zyrtar (akt
administrativ) mbi bazën e të cilit përcaktohet masa dhe lloji i detyrimit tatimor që duhet të
paguaj subjekti tatimpagues. Vetëm pas lëshimit të këtij dokumenti subjektit tatimpagues i lind
detyrimi për pagesë të cilën e kryen kundrejt paraqitjes në sistemin bankar të njoftimit të
detyrimeve i cili specifikon gjithashtu: Kodin vendor të subjektit tatimpagues dhe kodin e
llogarisë bankare të deges së thesarit në të cilën do të kryhet pagesa. Në mungesë të këtij akti,
subjektit tatimpagues nuk rezulton ti ketë lindur detyrimi dhe për pasojë e ka objektivisht të
pamundur edhe kryerjen e pagesës. Sa i takon kësaj situate kemi bërë me Autoritetin Kontraktor
se në përmbushje të detyrimit tonë ligjor për deklarimin e adresave sekondare të ushtrimit të
aktivitetit Shoqëria Avduli shpk ka deklaruar rregullisht pranë QKR çeljen e adresave sekondare
për objektet Adresa "Lezhë, Laç- rikonstruksioni i zyrës Vendore të Shërbimit Kombëtar të
Punsimit" është regjistruar tek Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) në datë .30.10.2014 dhe
Adresa Tiranë, Petrelë Fshati Tagan, "Ndërtim godine banimi 2-katëshe me çati dhe një kat
nëntokë, ndërtesa nr.25" e cila është deklaruar dhe është regjistruar tek QKR në datë. 04.11.
2014. Sa më sipër rezulton se Shoqëria Avduli shpk i ka përmbushur detyrimet ligjore dhe për
shkak të mos njoftimit ende të detyrimit tatimor nuk rezulton të jetë debitor apo ti ketë lindur një
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detyrim tatimor I cili të rezultojë apo të konsiderohet i pa përmbushur nga ana e saj. Shoqëria
Avduli shpk duke u bazuar në ligj ka deklaruar dhe regjistruar rregullisht të dyja adresat në
QKR, në datat e sipërpërmenduara, në vazhdim është detyrë e Qëndrës Kombëtare të
Regjistrimit tu komunikojë të tretëve regjistrimet që bëhen. Regjistrimet e dy adresave që
Shoqëria Avduli shpk ka pasqyruar në QKR nuk u janë komunikuar akoma as Komunës Petrelë
as Bashkisë Laç dhe për faktin se sapo është marrë sheshi në dorzim për të filluar punimet.
Duke iu referuar argumentit që "numri i punëtorve të siguruar gjatë vitit 2013-2014 është rreth
14 puntorë nuk është I vërtetë. Për vitin 2013 mesatarja e numrit të punëtoreve të siguruar për
Shqipëri dhe Kosovë është 40 puntorë, kurse për vitin 2014 është 52 punëtorë. Në ankesën e
paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor i bëmë me dije se në dokumentacionin teknikoligjor qe i
kemi vënë në dispozicion si pjese e ofertës tonë tekniko-ekonomike i kemi prezantuar faktin që
Shoqëria Avduli shpk ushtron aktivitet njëkohësisht si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe në
Republikën e Kosovës duke prezantuar gjithashtu të dhëna zyrtare të çertifikuara nga organet
kompetente të dy shteteve të mësipërme si për sa i takon numrit të punonjëseve të siguruuar
ashtu edhe sa i takon punimeve të kryera (kontratave të ngjashme) të cilat rezultojnë të jenë
përmbushur rregullisht nga ana jonë. Në lidhje me këtë fakt pasi kemi bërë sqarimet e
mësipërme çuditërisht Autoriteti Kontraktor në vijim të shqyrtimit të ankesës tonë ka shtuar
pretendimet apo shkaqet për skualifikim duke pretenduar se dokumentacioni i paraqitur nga ana
jonë i lëshuar nga organet kompetente shtetërore të Republikës së Kosovës nuk është legalizuar
dhe si i tille nuk mund të meret në konsiderat nga ana e tyre e për pasojë nuk ka marrë në
konsideratë ankimin tonë duke i qëndruar në këtë mënyrë skualifikimtit të ofertës të Shoqërisë
Avduli shpk. Përveç pretendimit të mësipërm të shtuar rishtazi Autoriteti Kontraktor ka ngritur
dhe pretendimin tjeter sipas të cilit nuk kemi paraqitur vërtetim për pagimin e taksave vendore
nga Bashkia Sarandë. Në lidhje me këtë pretendim e kemi sqaruar Autoritetin Kontraktor se në
momentin kur kemi ofertuar në procedurën e prokurimit objekt i shqyrtimit, Shoqëria e kishte
mbyllur adresen sekondare në Sarandë dhe duke mos disponuar me aktivitet në këtë adresë nuk
mund të aplikonim apo të konfirmonim mospasjen e detyrimeve tatimore për një adresë e cila
nuk ekzistonte më.
Sa i takon pretendimeve të Autoritetit Kontraktor në lidhje me referencën që bëhet tek VKM
Nr.134 datë 07.03.2003 për mos legalizimin e dokumentacionit të lëshuar në Republikën e
Kosovës Shoqëria Avduli shpk duke iu referuar Ligjit Nr.9643, date 20.11.2006 11 Për
Prokurimin Publik" bën me dije se pas verifikimit të kritereve të përgjithshme dhe te veçanta
të pranimit/kualifikimit të tenderit, rezulton se Autoriteti Kontraktor Bashkia Gjirokastër nuk ka
parashikuar në asnjë moment që dokumentacionët e lëshuara nga vendi i origjinës, duhet të
legalizohen në Shqipëri. Kështu që Shoqëria Avduli shpk beson se me dokumentacionin e
paraqitur, ka plotesuar kriteret sipas dst-ve
Përfundimisht bazuar sa më sipër, Shoqëria Avduli shpk pretendon se skualifikimi ynë është i
padrejte dhe i pa bazuar në ligj.
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II.3.1. Në datë 15.12.2014, autoriteti kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Në lidhje me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik ankimues “Avduli” sh.p.k se
me dokumentacionin e dorëzuar plotëson kriterin e përcaktuar në lidhje me fuqinë punëtore,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 10, pika 4 e kapacitetit teknik është
përcaktuar se:
Një punësim mesatar i 20 punonjësve ku të përfshihet dhe stafi menaxherial, për periudhën nga
01.01.2013 deri me 30.09.2014 të vërtetuar me;
Vërtetim për numrin e punonjësve të siguruar të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të
specifikohet numri i punonjësve të siguruar për secilin nga muajt e kërkuar.
Për periudhën Janar 2013 – Shtator 2014 të paraqiten listpagesat e punonjësve sipas formatit
që kërkohet nga legjislacioni në fuqi me numrin e kërkuar të punonjësve të konfirmuara nga
administrata tatimore.
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k,
rezultoi se për të plotësuar kriterin e mësipërm ka paraqitur dokumentacionin si mëposhtë;
Vërtetim nr.3256 datë 01.10.2014 dhe nr.3130 datë 23.09.2014 të lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore Vlorë, ku vërtetohet se shoqëria “Avduli” sh.p.k ka paguar detyrimet për
sigurimet shoqerore dhe shëndetësore për periudhën Janar 2013-Shtator 2014 për mesatarisht
13.31 punonjës, shoqëruar me formularët e listëpagesave po për të njëjtën periudhë.
Operatori ekonomik ka paraqitur dy dokumenta (lista e pagave për kompaninë) të cilat
përmbajnë vulë nga Administrata Tatimore e Kosovës për punonjësit e shoqërisë “Avduli”
sh.p.k (Kosovë), për periudhën Janar -Dhjetor 2013, dhe Janar-Tetor 2014. Dokumentat për
punonjësit e shoqërisë “Avduli” sh.p.k, përfaqësia në Kosovë nuk përmban vulë të ambasadës
shqiptare në Kosovë ashtu siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për legalizimin e
dokumenteve të lëshuara në shtetet e huaja, për përdorim në Shqipëri.
III. 1.3 Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
Faqe 5

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 nenin 53/3 të LPP-së 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 Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 134 datë 07.03.2003, “Për vërtetimin dhe
legalizimin e dokumentave të lëshuar në Republikën ë Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe
të dokumentave të huaja, për përdorim brenda vendit”, pika 4, përcaktohet se “Dokumentet e
autoriteteve të huaja, që do të përdoren brenda vendit, legalizohen në përfaqësitë e Republikës
së Shqipërisë jashtë vendit, ndërsa dokumentet e legalizuara nga përfaqësitë e akredituara në
Tiranë, legalizohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme”.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
“Avduli” sh.p.k në Kosovë, për të vërtetuar kapacitetet teknike në lidhje me disponimin e fuqisë
punëtore për periudhën Janar 2013 –Shtator 2014 nuk përmbush kushtet formale për t’u marrë në
konsideratë, si nga pikëpamja e vlefshmërisë së dokumentit, ashtu edhe ajo e legalizimit, me
qëllim prodhimin e efekteve të tij në Republikën e Shqipërisë. Komisioni i Prokurimit Publik
nuk mund të gjykoj ë për përmbajtjen e një akti publik lëshuar nga autoritete publike jashtë
territorit të Shqipërisë, nëse ky dokument nuk ka ndjekur procedurat e përcaktuara në VKM-në
nr. 134 datë 07.03.2003.
Komisioni i Prokurimit Publik gjithashtu gjykon se operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k me
dokumentacionin e vlefshëm të paraqitur për të plotësuar kriterin në lidhje me disponimin e
fuqisë punëtore të kërkuar për realizimin e kësaj kontrate nuk vërteton se disponon kapacitetet e
nevojshme dhe të mjaftueshme sipas kërkesave të autoritetit kontraktor. Në këtë pikë autoriteti
kontraktor ka vlerësuar në përputhje me pikën 2 të nenit 53 të LPP-së dhe rregullave të
prokurimit publik.
Bazuar në këtë arsyetim rezulton se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Avduli” shpk
nuk qëndron.
III.2 Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Avduli” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, si rrjedhojë e mospranimit të pretendimit të parë, ky
operator mbetet i skualifikuar dhe, cilido që do të ishte fati i këtyre pretendimeve, ai nuk ndikon
më në pozitën e operatorit ndaj edhe nuk do të merret në shqyrtim, në respekt të parimit të
ekonomisë procedurale administrative.
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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”, Komisioni i Prokurimit
Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë e ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k për

procedurën e prokurimit Procedurë e hapur”, me objekt: “Terrene sportive në 4 shkolla në
Gjirokastër (shkolla “Pandeli Sotiri; shkolla ”Thoma Papapano; shkolla ”Çajupi”;
shkolla ”Siri Shapllo)”, me fond limit 35 467 849 (tridhjetë e pesë milion e katërqind e
gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
21.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Gjirokastër.
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. 1882 Protokolli, Datë 09.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
Punoi: M. Aliaj
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