KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 89/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së tij për procedurёn e prokurimit Nr. REF21366-12-30-2015 me objekt: “Rikonstruksioni i hapësirave
urbane në lagjen 30 Vjetori”, me fond limit 5.174.675 lekë pa
TVSH , zhvilluar nё datёn 11.01.2016, nga autoriteti kontraktor,
Bashkia Berat.

Ankimues:

“Ngracan 1934” sh.p.k
Lagja “Sheq i madh”, Rr. Koçi Papuçiu, Fier

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Berat,
Lagjia “Iliria”, Berat

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”, 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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 31.12.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit REF-21366-12-30-2015 me objekt: “Rikonstruksioni i hapësirave urbane në lagjen
30 Vjetori”, me fond limit 5.174.675 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn 11.01.2016, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Shanja Construction” sh.p.k.
2. “Beqiri” sh.p.k.
3. “Ngracan 1934” sh.p.k.
4. “Shëndeli” sh.p.k.
5. “Mustaf/B” sh.p.k.
6. “Egland” sh.p.k.
7. “FLED” sh.p.k.
8. “Sark” sh.p.k.
9. “Alfa 2” sh.p.k.
10. “Caushi/M” sh.p.k.

2.095.657 lekë, skualifikuar
2.611.550 lekë, skualifikuar
2.992.975 lekë, skualifikuar
3.285.100 lekë, kualifikuar
3.331.550 lekë, skualifikuar
3.508.065 lekë, skualifikuar
3.827.270 lekë, skualifikuar
3.863.270 lekë, kualifikuar
4.112.350 lekë, kualifikuar
4.433.770 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 15.01.2016 operatori ekonomik “Ngracan 1934” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si edhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
me arsyen:
“Mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e taksave vendore”
II.4. Në datën 18.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Ngracan 1934” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.4.1 Në datën 20.01.2016 me anë të shkresës nr. 275/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankimuesit
duke e kundërshtuar kualifikimin e tij dhe duke lënë në fuqi vendimin e KVO-së dukë
argumentuar:
Autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderitnë kriteret e përgjithshme të kualifikimit, pika 2
kërkon:
1.
“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.
Në bazë të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë i
ndryshuar”, pika 1. Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: a) “Administratë
tatimore” përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, drejtoritë rajonale të ngarkuara për
administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel kombëtar dhe njësitë tatimore të
qeverisjes vendore, të ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel
vendor”, në këto kushtë ju duhet të pasqyronit në sistemin elektronik vërtetimin për shlyerjen e
taksave vendore.
II.3. Në datën 27.01.2016 operatori ekonomik “Ngracan 1934” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
“Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë pasi një kriter i tillë nuk është kërkuar nga ana e
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Ne nuk mund të hedhim në sistem të gjithë
dokumentat që disponojmë, por hedhim vetëm dokumentat që kërkohen nga autoriteti
kontraktor”
II.5. Nëpërmjet shkresës me nr. 506/1prot., datë 04.02.2016, protokolluar me tonën 103/2 datë
08.02.2016 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.
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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 operatorit ekonomik ankimues mbi skualifikimin e ofertës së tij
se: “Mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e taksave vendore” Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se :
III.1.1. Në Shtojcën 10 “Kriteret Përgjithshme të Kualifikimit”, të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar:
2.
“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.
III.1.2. Në vijim në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, 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.”
Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: 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.1.3 Në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë i
ndryshuar”, pika 1. Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: a) “Administratë
tatimore” përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, drejtoritë rajonale të ngarkuara për
administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel kombëtar dhe njësitë tatimore të
qeverisjes vendore, të ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel
vendor”
III.1.4. Neni 26 “Kontratat për punët publike” të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikon shprehimisht se. “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha
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kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron të gjithë dokumentacionin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
III.1.6 Lidhur me argumentimin e autoritetit kontraktor se “Në bazë të ligjit nr.9920, datë
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë i ndryshuar”, pika 1. Në këtë ligj
termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: a) “Administratë tatimore” përfshin Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve, drejtoritë rajonale të ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave
dhe kontributeve në nivel kombëtar dhe njësitë tatimore të qeverisjes vendore, të ngarkuara për
administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel vendor”, në këto kushte ju duhet të
pasqyronit në sistemin elektronik vërtetimin për shlyerjen e taksave vendore”, Komisioni gjykon
të ndalet në terminologjinë e ligjit përkatës.
Nga interpretimi literal dhe përkufizimi i termit “Administratë Tatimore” (sipas ligjit nr.9920,
datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar”), jepet një
përshkrim i qartë i konceptit administrative të administratës tatimore e cila në vertvete përfshin
konceptin e administratës qëndrore dhe lokale. Në përputhje me këtë concept administrative
autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë shprehimisht në kriteret kualifikuese detyrimet që
rrjedhin nga administrate e pushtetit vendor duke harmonizuar kështy legjislacionin e Prokurimit
Publik me ligjet e posacme të Republikës së Shqipërisë. Pra ligjvënësi nuk përjashton në asnjë
moment detyrimin e autoritetit kontraktor për të përcaktuar kriteret e qarta dhe konkrete me
qëllim trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokuruese
për të shmangur kështu konfuzionin në dokumentacionin e dorëzuar nga secili operator
pjesëmarrës. (shih nenin 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar).
Komisioni i Prokurimit Publik thekson se në përputhje me këtë përkufizim autoriteti kontraktor
duhet të konkretizojë dhe të qartësojë kriteret kualifikuese duke mos e lënë procedurën e
prokurimit për vetë specifikën e saj në përkufizimin e përgjithshëm të ligjit material (shih nenin
55 pika 2 e ligjit nr 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
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Gjithashtu Komisioni sqaron se, kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës sipas rregullimit të posacëm që i bëjnë
dispozitat konkrete në fushën përkatëse që rregullojnë këto marrëdhënie juridiko-civile.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ngracan 1934” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Nr. REF-21366-12-30-2015 me objekt: “Rikonstruksioni i
hapësirave urbane në lagjen 30 Vjetori”, me fond limit 5.174.675 lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 11.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Ngracan 1934”
sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga “Ngracan
1934” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 103 Protokolli; Datë 27.01.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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