KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 644/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin gjatë rivlerësimit të shoqërisë “Power
Industries” shpk nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. REF-18591-04-17-2019, me objekt: “Blerje
mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per
nevojat e Qendres Rezidenciale ”Lira Berat”, me fond limit/vlera e
pritshme e kontratës 1.491.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën
30.04.2019 nga autoriteti kontraktor Universiteti Politeknik i
Tiranës”.

Ankimues:

“Power Industries” shpk
Blv.”Gjergj Fishta”, Qendra “Alpas”,hyrja 1, kati 5, ap.14, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Berat
Rruga “Antipatrea”, 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.
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914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik
nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, 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 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
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 17.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF18591-04-17-2019, me objekt: “Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1
vende per nevojat e Qendres Rezidenciale ”Lira Berat”, me fond limit/vlera e pritshme e
kontratës 1.491.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor
Universiteti Politeknik i Tiranës”.

II.2. Në datën 30.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3 Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 10.05.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1. “Ligus” shpk
2. “Power Industries” shpk
3. “Ervis Gavelli” p.f.

1.246.000 lekë, skualifikuar
1.457.000 lekë, skualifikuar
1.470.000 lekë, kualifikuar

II.4. Komisioni i Prokurimit Publik pas ankesës të operatorit ekonomik “Power Industries” shpk,
me vendimin KPP 442/2019, datë 11.07.2019 vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Power Industries” shpk, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-18591-04-17-2019, me
objekt: “Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per
nevojat e Qendres Rezidenciale “Lira Berat””, me fond limit 1.491.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Poëer Industries” shpk dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Poëer Industries” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”.
II.5. Në datën 17.07.2019 autoriteti kontraktor, në zbatim të vendimit KPP 442/2019, datë
11.07.2019, ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve
elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, si më
poshtë vijon:
1. “Ligus” shpk
2. “Power Industries” shpk
3. “Ervis Gavelli” p.f.

1.246.000 lekë, skualifikuar
1.457.000 lekë, kualifikuar
1.470.000 lekë, kualifikuar

II.6. Në datën 25.07.2019 autoriteti kontraktor, pas ankesës të operatorit ekonomik “Ervis
Gavelli” p.f, ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve
elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, si më
poshtë vijon:

3

1. “Ligus” shpk
2. “Power Industries” shpk
3. “Ervis Gavelli” p.f.

1.246.000 lekë, skualifikuar
1.457.000 lekë, skualifikuar
1.470.000 lekë, kualifikuar

II.7. Në datën 25.07.2019, operatori ekonomik “Power Industries” shpk është vënë në dijeni mbi
arsyen e skualifikimit të tij gjatë rivlerësimit, si më poshtë vijon:
“Ne baze te shkreses me nr. 3774/1 prot. Date 25/07/2019 mbi te cilen eshte vendosur pranimi I
ankeses se operatorit ekonomik Auto BB sh.p.k , me arsyen se nga verifikimi qe ka bere
komisioni I shqyrtimit te ankesave te dokumentacionit te paraqitur nga Operatori Power
Industries sh.p.k eshte paraqitur vertetim qe konfirmon shlyerjen e taksave vendore per vitin
2018 vetem nga Bashkia Tirane dhe mungon vertetimi per rrethet Fier, Vlore, Korce, Shkoder,
Elbasan ku ky OE ka ushtruar veprimtarine gjate vitit 2018”.
II.7.1. Në datën 30.07.2019 operatori ekonomik “Power Industries” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit
objekt ankimi. Konkretisht pretendohet si vijon:
“Me date 30.04.2019 kemi marre pjese ne proceduren e zhvilluar nga autoriteti kontraktor
Bashkia Berat me objekt "Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+ 1 vende
per nevojat e Qendres Rezidenciale "Lira Berat".
Me date 10.05.2019 nepermjet APP jemi njohur me vleresimin e ofertave ekonomike si me
poshte:
Operatoret ekonomike

VIera e ofertuar

LIGUS

1246000.00

Refuzuar
PO

POWER INDUSTRIES

1457000.00

PO

ERVIS GAVELLI

1470000.00

JO

ku shoqeria jone e renditur e dyta rezulton e skualifikuar me pretendimin se :
Eshte paraqitur nga operatori deklarata mbi permbushjen e specifikimeve teknike sipas
shtojces 6 ,por nuk eshte shoqeruar me dokumentacionin e automjetit sipas specifikimeve teknike
te percaktuara ne DST.
**Ne si pale e prekur/demtuar nga vendimi i marre nga KVO ne baze te nenit 63 Pika2 te LPP
i jemi drejtuar AK me date 16.05.2019 duke kundershtuar
ekonomike.

skualifikimin e ofertes sone

**Ne date 21.05.2019 me na te shkreses 2635/1 prot AK na ka kthyer pergjigje duke
refuzuar ankesen tone.
**Me date 28.05.2019 kemi paraqitur ankesen prane KPP me te njejtat pretendime si ne ankesen
qe i kemi drejtuar AK .
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**Me date 11.07.2019 KPP me vendimin nr 442/2019 ka vendosur pranimin e ankeses sone dhe
ka urdheruar AK qe te anuloj vendimin e KVO per skualifikimin e ofertes sone duke na
kualifikuar.
**Ne date 17.07.2019 ne zbatim te vendimit te KPP ka nxjerre riklasifikim per kete procedure ku
shoqeria jone Poëer Industries SHpk rezulton e kualifikuar.
**Ne date 25.07.2019 dhe serisht ne date 26.07.2019 AK ka nxjerre nje klasifikim tjeter per kete
procedure ku shoqeria jone rezulton e skualifikuar me pretendimin si me poshte :
- Ne zbatim te vendimit nr 442/2019 date 11107/2019 te Komisionit te Prokurimit Publik
protokolluar me shkresen nr 442/ 1 prot date 11107/2019,protokolluar prane Bashkise Berat me
nr 3704 prot date 15.07.2019 per Operatorin ekonomik "Poëer Industries"shpk , KPP vendos
1.Kualifikimin e Operatorit ekonomik Poëer Industries Shpk i cili me dokumentacionin e
paraqitur ka permbushur kriterin e vendosur nga Autoriteti Kontraktor nepermjet dorezimit te
shtojces nr 6"Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike".
-Ne baze te shkreses me nr 377411 prot date 25.07.2019 mbi te cilin eshte vendosur pranimi i
ankeses se Operatorit Ekonomik Auto BB shpk, me arsyen se nga verifikimi qe ka bere komisioni
i shqyrtimit te ankesave te dokumentacionit te paraqitur nga Operatori Poëer Industries shpk
eshte paraqitur vertetim qe konfirmon shlyerjen e taksave vendore per vitin 2018 vetem
nga
bashkia Tirane dhe mungon vertetimi per rrethet Fier, Vlore,Korce,Shkoder,Elbasan ku ky OE
ka ushtruar veprimtarine gjate vitit 2018.
Deklarate e Hollesishme e Argumenteve :
Referuar nenit 63, pika 1, 2 dhe 6, te ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 "Per prokurimin publik " i
ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se:
"Cdo person qe ka ose ka pasur interes ne nje procedure prokurimi dhe kur eshte demtuar ose
rezikohet te demtohet nga nje vendim i autoritetit kontraktor, i marre ne kundershtim me kete
ligj, mund ta kundershtoje vendimin. "
"Ankesa i paraqitet, se pari, me shkrim, autoritetit kontraktor ne jjale brenda 7 diteve nga dita e
neserme e punes kur ankimuesi eshte vene ne dijeni ose duhet te ishte vene ne dijeni per shkeljen
e pretenduar , sipas ketij ligji. " "Autoriteti kontraktor shqyrton ankesen dhe merr nje vendim te
arsyetuar brenda 7 diteve pas marrjes se ankeses, te cilin duhet t 'ia njoftoje ankuesit jo me vane
se ne diten vijuese te punes“.
Ndersa ne piken 6 te kesaj dispozite eshte percaktuar se: "Nese autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesen brenda afatit kohor te percaktuar ne piken 5 te ketij neni, ose e refuzon ate,
ankimuesi mund te paraqese nje ankese me shkrim ne Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10
diteve nga dita e neserme e punes, pas perfundimit te afatit kohor, te percaktuar ne piken 5 te
ketij neni, ose, ne rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, qe nga dita kur ankuesi
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eshte njoftuar nga autoriteti kontraktor . Nje kopje me shkrim i dergohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor".
Operatori ekonomik ERVIS GAVELLI (Auto BB shpk) pjesmarres ne kete procedure ka qene ne
dijeni te fakteve te cilat pretendon ne ankesen qe i eshte drejtuar Autoritetit kontraktor qe ne
klasifikimin e pare te bere me date 10.05.2019 dhe brenda afateve te parashikuara me siper
mund te ushtronte te drejten e tij sipas parashikimeve ligjore te mesiperme dhe Interesit te
ligjshem sipas KPA duke kerkuar qe perpos arsyeve te nxjerra nga KVO te shtoheshin edhe
mangesite e pretenduara nga pf. ERVIS GAVELLI .Ky operator nuk e ka ushtruar te drejten e
anikimit brenda afateve ligjore te parashikuara nga LPP . Per me teper ne interpretimin e gjere
te nenit 63, AK nuk ka asnje tager te nderhyje ne klasifikimin dhe gjykimin e bere nga KPP,
nepermjet instrumentit te ankeses nga OE. Kjo per arsye se;
1.
Rivleresimi ka ardhur si pasoje e vendimarrjes se KPP-se dhe jo e AK (Komisionit te
Vleresimit te Ofertave).
2.
Vendimarrja eshte korrigjim/ i aktit administrativ bazuar ne nje vendimarrje te organit
mete larte ne fushen e prokurimeve per ankimimet.
3.
Instrumenti / mekanizimi i ankmimit sipas nenit 63 te LPP-se vihet ne funksion vetem nga
vendimarrja e drejtperdrejte e AK dhe jo si pasoje e zbatimit te nje akti administrativ te nje
organi me te larte.
Ne rastin konkret pretendimet e parashtruar ne ankese perbejne "gje te gjykuar" per te cilat
Komisioni i Prokurimit Publik eshte shprehur ne vendimin KPP 442/2019 mbi bazen e ankeses
se paraqitur nga operatori ekonomik "Poëer Industries" sh.p.k per proceduren ne fjale, vendim i
cili ne baze te Ligjit Nr. 9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik ", i ndryshuar ,
perkatesisht nenit 1911, eshte administrativisht perfundimtar.
Persa me siper konstatojme se pala ankimuese qe ka investuar AK dhe investimi i AK per
rishikimin e vendimit te KVO-se, te rishikuar nga KPP, bie ndesh me nenin 63 te LPP-se si dhe
me nenet 130 e vijues te KPA-se. Ajo cenon sigurine juridike ne procedurat administrative dhe
nderhyn ne kundershtim me kushtetuten, KPA dhe LPP-se per nje proces te rregullt e ligjor. AK
ka pasur ne dispozicion dhe ka patur provat per te gjykuar refuzimin ose pranimin e ofertes tone
dhe nuk jane paraqitur prova apo rrethana te reja qe bejne te domosdoshme rishikimin
administrativ. Instrumenti i ankimit, eshte nje pretekst i pabazuar ne ligj nga AK dhe OE
konkurrente. Pala ankimuese ne kete rast nuk legjitimohet per te ngritur ankese ratione
temporis, dhe nuk legjitimohet ratione materia per te investuar AK per rishikim te vendimit te
KPP-se.
Per sa me siper kerkojme konstatimin e aktit abosultisht te pavleshem te KSHA-se per pranimin e
ankeses se subjektit pf. ERVIS GAVELLI dhe konstatimin e veprimit administrativ per
rivleresimin e ofertes se Power Industries shpk me konkluzion skualifikimin e tij si akt
administrativ i kundraligjshem, pasi nuk ka asnje baze ligjore, bie ndesh me ligjin material dhe
ate procedurial (nenet 63 e vijues te LPP-se dhe nenet 41, 44 e vijues, 65, 128, te KPA-se).
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Kerkojme lenien ne fuqi te Vendimit te KPP-se si organi me i larte ne fushen e prokurimeve per
ceshtjet e ankesave”.
II.8.2. Nëpërmjet shkresës nr. prot.3983/1, datë 31.07.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke mos e pranuar ankesën.
II.9. Në datën 05.08.2019 operatori ekonomik “Power Industries” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.10. Në datën 21.08.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
prot.1363/2, shkresa e autoritetit kontraktor nr.prot. 4178/1, datë 16.08.2019, bashkëngjitur
informacioni e dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ”Power Industries” shpk mbi skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyet : “Ne baze te shkreses me
nr. 3774/1 prot. Date 25/07/2019 mbi te cilen eshte vendosur pranimi I ankeses se operatorit
ekonomik Auto BB sh.p.k , me arsyen se nga verifikimi qe ka bere komisioni I shqyrtimit te
ankesave te dokumentacionit te paraqitur nga Operatori Power Industries sh.p.k eshte paraqitur
vertetim qe konfirmon shlyerjen e taksave vendore per vitin 2018 vetem nga Bashkia Tirane dhe
mungon vertetimi per rrethet Fier, Vlore, Korce, Shkoder, Elbasan ku ky OE ka ushtruar
veprimtarine gjate vitit 2018”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8/2 ”Kriteret e veçanta të kualifikimit”, seksioni 2.2
”Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, fjalia e tretë, është përcaktuar kriteri si më poshtë vijon:“
“Vertetim per shlyerjen e taksave vendore vitin 2018 sipas vendodhjes se ushtrimit te
veprimtarise ne QKB.”.
III.1.2. Nga verifikimi në S.P.E (sistemin e prokurimeve elektronike) të dokumentacionit të
dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues rezulton se në përmbushje të kriterit të përcaktuar në
dokumentat e tenderit,nga operatori ekonomik ankimues është paraqitur:
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-“Vërtetimi nr. prot.110435/1, datë 06.04.2018 lëshuar nga Bashkia Tiranë, sipas së
cilës shoqëria ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2017 dhe 2018”.
-Ekstrakt historik te shoqerise.
III.1.3 Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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”.
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Nga verifikimi i kryer në Ekstraktin Historik të Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit
“Power Industries” shpk, rezulton se aktualisht kjo shoqëri ushtron aktivitet në Tiranë ne adresën
“Tirane Tirane TIRANE Njesia Nr. 7, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati i
5, Apartamenti 14 “ – qytet ku ndodhet dhe zyra qendrore e operatorit ekonomik ankimues
(shtuar më datë 02.11.2017). Ndërkohë referuar ekstraktit historik të Regjistrit Tregtar, rezulton
per vitin 2018, operatori ekonomik ankimues ka deklaruar se ka ushtruar aktivitet dhe në:
- "Fier; FIER; Fier; FIER; Rruga Zharez, Lagjja BELINE, Godine Sherbim Biznesi, Nr Pasurie
89/21, Zona Kadastrale 1142”, shtuar më datë 28.02.2018 dhe hequr më date 31.07.2018;
-"Vlore; VLORE; Vlore; ; VLORE; Pasuria nr 44/137/13, Zona Kadastrale 8604, Volumi 16,
Faqe 32”, shtuar më datë 20.04.2018 dhe hequr më date 04.05.2018;
- “Korce; KORÇE; Korçe; ; KORCE; Zona Industriale Korçe, Pasuria me Nr. 4/806, ZK.8561,
Volumi 34, Faqja 139", shtuar më datë 28.05.2018 dhe hequr më date 20.06.2018 ;
-“Shkoder; SHKODER; Lagjja Kongresi i Permetit, Rruga M.Luli, Ndertesa 2 kateshe me
Nr.Pasurie 6/797, Zk.8591 me indeks harte SH-L-6”, shtuar më datë 28.05.2018 dhe hequr më
date 20.06.2018 ;
- "Elbasan; ELBASAN; Elbasan; ; ELBASAN; Lagjja Hekurudha, 20 m perpara kryqezimit te
Cerrikut, Pasuria me Nr.20/229, ZK.8523, Volumi 14, Faqe 107; shtuar më datë 28.05.2018 dhe
hequr më date 20.06.2018.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, duke iu referuar me rigorizitet të dhënave të Ekstraktit
Historik të Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit “Power Industries” shpk, vlerëson se për
vitin 2018, operatori ekonomik “Power Industries” shpk, ka ushtruar aktivitet në : Bashkinë
Tiranë, Bashkinë Fier (për periudhën kohore 28.02.2018 - 31.07.2018), Bashkinë Vlorë (për
periudhën kohore 20.04.2018 - 04.05.2018), Bashkinë Korçë (për periudhën kohore 28.05.2018 -
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20.06.2018), Bashkinë Shkodër (për periudhën kohore 28.05.2018 - 20.06.2018) dhe Bashkinë
Elbasan (për periudhën kohore 28.05.2018 - 20.06.2018).
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar kriterit të vendosur nga Autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit ku kërkohet “Vertetim per shlyerjen e taksave vendore vitin 2018 sipas
vendodhjes se ushtrimit te veprimtarise ne QKB”, si dhe referuar ekstraktit historik të QKR-së
vlerëson se operatori ekonomik ankimues ka shlyer detyrimin për likujdimin e taksave vendore
për Bashkinë Tiranë ( sipas vërtetimit me prot.110435/1, datë 06.04.2018 lëshuar nga kjo bashki,
ku vërtetohet se shoqëria në fjalë ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2017 dhe
2018), për të gjithë periudhën e specifikuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjithashtu vlerëson se operatori ekonomik ankimues nuk ka
shlyer detyrimin për likujdimin e taksave vendore për njësitë administrative për periudhat
mëposhtme kohore:
- nga data 28.02.2018 deri më datë 31.07.2018 për Bashkinë Fier;
- nga data 20.04.2018 deri më datë 04.05.2018 për Bashkinë Vlorë;
- nga data 28.05.2018 deri më datë 20.06.2018 për Bashkinë Korçë;
- nga data 28.05.2018 deri më datë 20.06.2018 për Bashkinë Shkoder;
- nga data 28.05.2018 deri më datë 20.06.2018 për Bashkinë Elbasan; detyrimi i cili buron nga
ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.
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.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në një procedurë ankimimi është operatori
ekonomik ai që ka detyrimin që të provojë (pra të evidentojë qartë dhe saktë) me anë të
dokumentacionit përkatës, se ku e bazon pretendimin e tij për përmbushjen e kriterit/kritereve
nga ana e tij. Pra në sa më sipër, barra e provës i takon tërësisht operatorit ekonomik.
Në sa më sipër, Komisioni gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk ndodhet në kushtet e
përmbushjes së kërkesës së autoritetit kontraktor për shlyerje e detyrimeve të taksave vendore siç
është parashikuar në dokumentat e tenderit, pasi dokumentacioni i paraqitur prej tij vërteton
shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore vetëm për Bashkinë Tiranë; ndërkohë që
nuk vërteton shlyerjen e këtyre detyrimeve për Bashkitë Fier, Vlorë, Korcë, Shkodër, Elbasan.
Në sa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimin e ankimuesit se “Operatori ekonomik ERVIS GAVELLI (Auto BB
shpk) pjesmarres ne kete procedure ka qene ne dijeni te fakteve te cilat pretendon ne ankesen qe
i eshte drejtuar Autoritetit kontraktor qe ne klasifikimin e pare te bere me date 10.05.2019 dhe
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brenda afateve te parashikuara me siper mund te ushtronte te drejten e tij sipas parashikimeve
ligjore te mesiperme dhe Interesit te ligjshem sipas KPA duke kerkuar qe perpos arsyeve te
nxjerra nga KVO te shtoheshin edhe mangesite e pretenduara nga pf. ERVIS GAVELLI .Ky
operator nuk e ka ushtruar te drejten e anikimit brenda afateve ligjore te parashikuara nga LPP
. Per me teper ne interpretimin e gjere te nenit 63, AK nuk ka asnje tager te nderhyje ne
klasifikimin dhe gjykimin e bere nga KPP, nepermjet instrumentit te ankeses nga OE. Kjo per
arsye se;
1.
Rivleresimi ka ardhur si pasoje e vendimarrjes se KPP-se dhe jo e AK (Komisionit te
Vleresimit te Ofertave).
2.
Vendimarrja eshte korrigjim/ i aktit administrativ bazuar ne nje vendimarrje te organit
me te larte ne fushen e prokurimeve per ankimimet.
3.
Instrumenti / mekanizimi i ankmimit sipas nenit 63 te LPP-se vihet ne funksion vetem nga
vendimarrja e drejtperdrejte e AK dhe jo si pasoje e zbatimit te nje akti administrativ te nje
organi me te larte.
Ne rastin konkret pretendimet e parashtruar ne ankese perbejne "gje te gjykuar" per te cilat
Komisioni i Prokurimit Publik eshte shprehur ne vendimin KPP 442/2019 mbi bazen e ankeses
se paraqitur nga operatori ekonomik "Poëer Industries" sh.p.k per proceduren ne fjale, vendim i
cili ne baze te Ligjit Nr. 9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik ", i ndryshuar ,
perkatesisht nenit 1911, eshte administrativisht perfundimtar.
Persa me siper konstatojme se pala ankimuese qe ka investuar AK dhe investimi i AK per
rishikimin e vendimit te KVO-se, te rishikuar nga KPP, bie ndesh me nenin 63 te LPP-se si dhe
me nenet 130 e vijues te KPA-se. Ajo cenon sigurine juridike ne procedurat administrative dhe
nderhyn ne kundershtim me kushtetuten, KPA dhe LPP-se per nje proces te rregullt e ligjor. AK
ka pasur ne dispozicion dhe ka patur provat per te gjykuar refuzimin ose pranimin e ofertes tone
dhe nuk jane paraqitur prova apo rrethana te reja qe bejne te domosdoshme rishikimin
administrativ. Instrumenti i ankimit, eshte nje pretekst i pabazuar ne ligj nga AK dhe OE
konkurrente. Pala ankimuese ne kete rast nuk legjitimohet per te ngritur ankese ratione
temporis, dhe nuk legjitimohet ratione materia per te investuar AK per rishikim te vendimit te
KPP-se.
Per sa me siper kerkojme konstatimin e aktit abosultisht te pavleshem te KSHA-se per pranimin e
ankeses se subjektit pf. ERVIS GAVELLI dhe konstatimin e veprimit administrativ per
rivleresimin e ofertes se Poëer Industries shpk me konkluzion skualifikimin e tij si akt
administrativ i kundraligjshem, pasi nuk ka asnje baze ligjore, bie ndesh me ligjin material dhe
ate procedurial (nenet 63 e vijues te LPP-se dhe nenet 41, 44 e vijues, 65, 128, te KPA-se).
Kerkojme lenien ne fuqi te Vendimit te KPP-se si organi me i larte ne fushen e prokurimeve per
ceshtjet e ankesave”, Komisioni I Prokurimit Publik sjell në vëmendje Nenin 63, pika 1, të Ligjit
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit
të interesuar”, i cili parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë
prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit
kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
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Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Në
rastin në fjalë, operatori ekonomik “Ervis Gavelli” p.f, pasi është njohur me rezultatin e
rivlerësimit, ku është kualifikuar operatori ekonomik “Power Industries” shpk, ka patur interes të
ligjshëm në ankesën e tij drejtuar AK-së, duke ngritur pretendime mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Power Industries” shpk -ankesë e cila i është pranuar nga KSHA.
Në sa më sipër, pretendimi i ankimuesit 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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “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 operatori ekonomik “Power Industries” shpk, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-18591-04-17-2019, me
objekt: “Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat
e Qendres Rezidenciale ”Lira Berat”, me fond limit/vlera e pritshme e kontratës
1.491.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor
Universiteti Politeknik i Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit,
në zbatim të nenit 63 të LPP-së.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1363 Protokolli, Datë 05.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupa

Anëtar
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Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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