KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 168/2020
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 13.05.2020 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave
lidhur me kualifikimin e operatorit ekonomik “PrintPoint” shpk
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.
REF- 50539-02-14-2020, me objekt: “Shërbime të printimit dhe
publikimit”, me fond limit 4,927,017 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 10.03.2020, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Korçë.

Ankimues:

“Albdesign PSP” shpk
Adresa: Rruga “Cerçiz Topulli”, Nr. 17, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Korçë.
Adresa: Bulevardi “Shën Gjergji”, Lagjia Nr. 12, Korçë

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 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 të ankimuesit, pretendimet e tij 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 operator 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, me të njëjtin objekt, 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.3. Operatori ekonomik ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Autoritetit
Kontraktor si dhe pranë 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 17.02.2020 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF- 50539-02-14-2020, me objekt: “Shërbime të
printimit dhe publikimit”, me fond limit 4,927,017 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 10.03.2020,
nga autoriteti kontraktor, Bashkia Korçë.
II.2. Në datën 10.03.2020, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 24.03.2020 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

“PrintPoint” shpk
“Albdesign PSP” shpk
“Kristalina KH” shpk
“Inpress” shpk
“Univers Reklama” shpk

3,636,240 lekë
4,135,671 lekë
4,176,680 lekë
4,399,529.50 lekë
4,843,546 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 24.03.2020, operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
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II.4.1. Në datën 30.03.2020, operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorit ekonomik “PrintPoint” shpk në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë
vijon:
Shoqeria jone ka marre pjese ne tenderin e organizuar nga autoriteti kontraktor Bashkia
Korce ne date 10.03.2020. Ne daten 24.03.2020 ka dale klasifikimi dhe ne nepermjet mesazhit
u njoftuam qe jemi te kualifikuar, por bashke me ne del e kualifikuar edhe shoqeria tjeter
“PrintPoint” shpk per te cilen ne kemi kundershtimet tona si me poshte vijon:
Mbi Legjitimimin
Kjo ankese legjitimohet duke u bazuar ne nenin 63 te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Per
prokurimin publik”, i ndryshuar, ku percaktohet se:
1. 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.
1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.
2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor134 i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është
vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.
3. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.
4. Nëse është e nevojshme, autoriteti kontraktor zgjat afatet kohore të procedurës së prokurimit
për periudhën e pezullimit, të përmendur në pikën 3 të këtij neni. Në rast se afatet kohore të
procedurës së prokurimit, të njoftuara për ofertuesit, ndryshojnë për shkak të shqyrtimit të
ankesës, autoriteti kontraktor duhet të njoftojë të gjithë ofertuesit për arsyet e zgjatjes së afatit
kohor.
5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas
marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.
6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në
Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit
të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga
autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një
kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.
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Ankesa jone eshte brenda afateve ligjore te percaktuara ne legjislacionin perkatese pasi ne
daten 24.03.2020 eshte bere klasifikimi i ofertave ne sistemin e prokurimeve elektronike me te
cilin u njohem dhe ne si shoqeri pjesemarrese. Brenda afatit ligjor te percaktuar ne nenin 63 te
LPP, po paraqesim sot me date 30.03.2020 ankesen prane autoritetit kontraktor per
kundershtimin e ketij klasifikimi. Autoriteti kontraktor ne vlersimin e ofertave nuk ka
respektuar ligjin e prokurimit publik neni 1, 2, 45, 46, 53, 54, 55 etj sepse ka kualifikuar
operatorin ekonomik “PrintPoint” ne kundershtim me kete legjislacion, sepse kjo shoqeri nuk
ploteson kriteret e percaktuara ne dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor. Operatori
ekonomik “PrintPoint” si OE i kualifikuar i pari me oferte me te ulet se shoqeria jone, ka
mangesi ne dokumentacion e per kete duhet te skualifkohet. Nga informacionet qe kemi si
shoqeri qe operojme ne te njejtin treg dhe duke qene se njohim firmat qe tenderojne ne kete
fushe shprehemi se kjo firme nuk ploteson kriteret e peraktuar ne dokumentat e tenderit.
- Shoqeria “PrintPoint” ka mangesi sepse mendojme se nuk kane paraqitur Shtojcen 6
Deklaraten mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme dhe nuk ka plotesuar ate edhe per
administratoret dhe stafin tjeter sipas percaktimeve ligjore ne fuqi te permiresuara se fundmi
me te dhena te plota.
- Bilancet e paraqitura te shoqerise “PrintPoint” nuk jane te certifikuara prane autoriteteve
tatimore sipas kerkeses se DST.
- Makinerite e paraqitura nga shoqeria “PrintPoint” nuk jane sipas specifikimeve te kerkuara
ne DST dhe nuk kane dokumentacionin e duhur shoqerues pasi mungon dokumentacioni qe
verteton disponimin per keto mjete sipas te gjitha percaktimeve te kritereve te bera ne DST.
- Shoqeria “PrintPoint” nuk ka paraqitur dokumentin per te vertetuar se ka shlyer te gjitha
detyrimet ne lidhje me energjine elektrike sipas ekstraktit te QKB, pasi sipas ekstraktit
rezulton se kjo shoqeri ka dy seli ku ushtron aktivitetin e saj dhe per kete ku ka paraqitur
vertetim per shlyerjen e detyrimeve te energjise per te gjitha vendet ku ushron veprimtarine.
- Po sipas ekstraktit te ketij OE ne objektin e veprimtarise nuk ka aktivitet per shtypshkrime
- Shoqeria “PrintPoint” nuk verteton se ploteson kriterin per kontrata te ngjashme. Kane
mangesi ne dokumentacion dhe nuk e kane paraqitur ate sipas kriterit te paraqitur ne DST.
Si perfundim kerkojme qe autoriteti kontraktor ne mbeshtetje te parimeve te barazise,
mosdiskriminimit dhe transparences te skualifikoje shoqerine me siper si shoqeri me mangesi
ne dokumentat e paraqitura ne SPE per kete procedure prokurimi.
II.4.2. Me shkresën Nr. 2511/2 prot, datë 06.04.2020 autoritetit kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, “Albdesign PSP” shpk, ku ka vendosur mospranimin e ankesës
së tij.
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II.4.3. Në datën 14.04.2020, operatori ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 2672/1 prot., datë 21.04.2020, protokolluar me tonën me numër
343/2 prot., datë 24.04.2020, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k mbi kualifikimin e
operatorit ekonomik “PrintPoint” shpk në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me Nr. REF- 50539-02-14-2020, me objekt: “Shërbime të printimit dhe publikimit”, me fond
limit 4,927,017 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 10.03.2020, nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Korçë”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:

III.1.1. Në ankesën drejtuar pranë autoritetit kontraktor dhe pranë K.P.P, operatori ekonomik
“Albdesign PSP” sh.p.k ankimues nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre
pretendime a-priori për pjesën më të madhe të kritereve në total, duke ngritur dyshime e
hamendësime, nëse i plotëson kriteret e vendosura në DST operatori ekonomik “Print Point”
shpk i kualifikuar nga ana e autoritetit kontraktor.

III.1.2. Akoma më tej, referuar 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”, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht ankesën nga ana
formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore,
legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të
ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 20, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3: - Ankesa,
sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të
shqyrtohen nga Komisioni;”

III.1.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhej të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin
përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë.
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Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ, i
cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e
marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe
kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të
rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.

III.1.4. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljet e pretenduara, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku i bazon pretendimet e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë.
Theksojmë se mospërmbushja e kritereve apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor
mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose
problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të
përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje
kriteri/kriteresh.

III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar
të ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe,
pretendimit/pretendimeve të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë
prokurimi publik ndaj mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë
konkurrentë në këtë procedurë, nga ana tjetër.

III.1.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe,
në kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim
pro-aktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një
procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për
të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron mbi kurrizin e
pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë
provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.

III.1.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara
tij ose të barabartë me të në ofertë ekonomike, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me
qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së
prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
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III.1.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe
parimi juridik i cili thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave (pretendimeve) dhe
provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit
e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi
pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk për operatorin
ekonomik “PrintPoint” sh.p.k nuk qëndrojnë.
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”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Albdesign PSP”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF- 50539-02-142020, me objekt: “Shërbime të printimit dhe publikimit”, me fond limit 4,927,017 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 10.03.2020, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Korçë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së
prokurimit.
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. 343 Protokolli, Datë 14.04.2020

NënKryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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