REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 597/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 04/09/2015 shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës së
operatorëve “Trinity Trade” sh.p.k., “Alen Co” sh.p.k., “Agimi B”
sh.p.k dhe “W.Center” sh.p.k. si edhe kërkon shtimin e arsyeve të
s’kualifikimit për operatorin ekonomik “Gentian Horieti” p.f. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje
vula datare, darë vulosje” me fond limit 8,645,000 lekë pa (TVSH),
procedurë e zhvilluar në datë 05.08.2015 nga autoriteti kontraktor
Posta Shqiptare sh.a.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “W.Center” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje vula detare, darë vulosje”
me fond limit 8,645,000 lekë pa (TVSH), procedurë e zhvilluar në
datë 05.08.2015 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.

Ankimues:

“Start Co” sh.p.k
Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta” Kulla “G&P” Kat 1 nr2,
Tiranë
“Agimi B” sh.p.k
Adresa: Rr. e “Durrësit”, Pall 85/1/1
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare Sh.a
Adresa: Terminal Center, kthesa e Kamzës, pranë spitalit Hygeia
Tiranë
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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 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 ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
kanë 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Kanë 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 ankesave të
operatorëve ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 10.07.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje vula datare, darë vulosje” me fond limit
8,645,000 lekë pa (TVSH), procedurë e zhvilluar në datë 05.08.2015 nga autoriteti kontraktor Posta
Shqiptare sh.a.
II.1. Në datën 05.08.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.2. Në datën 13.08.2015, 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:
“Power Industries”

3,222,800 Lekë

i s’kualifikuar;
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“W.Center” sh.p.k.
“Agimi B.” sh.p.k.
“Gentian.Horieti” p.f.
“Alen Co” sh.p.k.
“Trinity Trade” sh.p.k.
“Start Co” sh.p.k.

4,746,500 Lekë
6,500,980 Lekë
6,278,530 Lekë
6,684,660 Lekë
6,891,870 Lekë
7,889,300 Lekë

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i s’kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

II.3. Në datën 18.08.2015, operatori ekonomik ankimues “Start Co ” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Trinity Trade” sh.p.k., “Alen Co” sh.p.k., “Agimi B” sh.p.k dhe “W.Center” sh.p.k.
II.3.1 Në ankesën dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, operatori ekonomik “Start Co” sh.p.k. ngren
prentendimet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon: “[….] Në procedura të njëjta apo të
ngjashme prokurimit ku pjesëmarrës në këto procedura kanë qenë edhe këta operatorë ekonomik,
është konstatuar nga ana e AK se këto OE në tërësi nuk kanë certifikata ISO të akredituara nga
institucionet shetërore vendase apo të huaja. Edhe në këtë procedurë prokurimi kemi bindjen e
plotë se AK nuk ka verifikuar dokumentacionin mbështetës të OE sic është kërkuar në pikën 2.2.2. të
KVK / DST. OE “Start Co” sh.p.k. për të përmbushur këtë pika ka dorëzuar përveç certifikatës ISO
dhe vërtetimet e akreditimit lëshuar nga Agjencia Greke e Sistemeve të Akreditimit (A.K.A
homologia e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit në Shqipëri). Madje në numerin e
certifikatës përcaktohet edhe qëllimi/ fusha për të cilën është akredituar certifikuesi. IAF që është
logoja e shoqatës private të akredituesve, nuk është një subjekt shtetëror dhe paraqitja e kësaj
logoje në certifikatat ISO të këtyre operatorëve ekonomik nuk bën të kualifikueshme ofertën e tyre.
i. Operatori ekonomik “Ë.Center” sh.p.k. nuk ka paraqitur certifikatën e sistemit të
menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose të
huaj për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave
mbështetës duke bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik.
ii. Operatori ekonomik “Agimi B” sh.p.k. nuk ka paraqitur certifikatën e sistemit të
menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose të
huaj për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave
mbështetës duke bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik.
iii. Operatori ekonomik “Trinity Trade” sh.p.k. nuk ka paraqitur certifikatën e sistemit të
menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose të
huaj për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave
mbështetës duke bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik.
iv. Operatori ekonomik “Alen Co” sh.p.k. nuk ka paraqitur certifikatën e sistemit të
menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose të
huaj për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave
mbështetës duke bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik.
Pra në tërësi AK ka kualifikuar pa dokumentat mbështetës dhe pa kryer verifikimet paraprake për të
krijuar bindje apo garanci të arsyeshme nëse dokumentat e dorëzuar janë ose apo jo në përputhje
me kërkesat e veçanta për kualifikim. Fakti që AK nuk ka kërkuar në mënyrë specifike një
dokument me emërtesë të caktuar, por ka kërkuar që certifikatat të jetë e akredituar, nuk do të thotë
që automatikisht AK të pranojë certifikatën dhe të prezumojë se kjo certifikatë është e akredituar.
Pikësëpari AK nuk ka asnjë garanci çfarëdo lloji që certifikatat e dorëzuara janë të akredituara,
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pasi në certifikatat e dorëzuara nga ana e OE nuk ka asnjë indikacion që ato janë të akredituara
nga ente publike shtetërore. Ky indikacion, së pakti duhet të jetë e shoqëruar me një dokument që
tregon burimin e akreditimit si dhe një vërtetim nga vetë akredituesi. Ky dokument nuk është
lëshuar nga asnjë prej OE pjesëmarrës në këtë procedurë. Mungesa e akreditimit bën të pamundur
edhe verifikimin e qëllimit të certifikimit. Kërkojmë rivlerësimin e procedurës dhe s’kualifikimin e të
gjithë OE të sipërpërmendur në ankesën tonë për arsye se nuk kanë paraqitur dokumenta
mbështetëse që vërtetojnë se certifikiatat ISO janë të akredituara nga insititucionet shtetërore
vendase ose të huaja dhe se certifikatat e tyre janë të pa akredituara dhe rrjedhimisht edhe fusha e
veprimit/certifikimit është fiktive/nul. […]”
II.4. Në datën 24.08.2015 autoriteti kontraktor përmes shkresës nr.2949/1 prot datë 21.08.2015 ka
njoftuar palën ankimuese për mos pranimin e ankesës së tij.
II.4.1 Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më poshtë
vijon: “[…] Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor, teknik dhe ekonomik i ofertës së paraqitur në
tender nga operatorët ekonomikë të përmendur nga ana Juaj rezulton se i përmbushin kriteret e
përcaktuara në dokumentet standarde të tenderit. Lidhur me pretendimin Tuaj se AK nuk ka
garanci se certifikatat e dorëzuar nga ana e operatorëve ekonomikë janë të akredituara dhe
operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur dokumentet mbëshetës që të vërtetojnë se Certifikatat ISO
janë të akredituara nga institucion shtetrorë vendoas ose të huaj ju sqarojmë se: Fillimisht
dokumentacioni i cili është paraqitur nga ana e operatorëve ekonomikë sipas pretendimit Tuaj nuk
është i saktë. Ju sqarojmë se certifikatat ISO 9001:2008 e paraqitur nga ana Juaj është po nga i
njëjti institucion shtetëror ose i huaj i akredituar sipas kriterit të kërkuar, si rrjedhojë vlerësimi
është bërë në përputhje me kriterin e kërkuar ligjor në mbështetje të pikës 2 të nenit 46 të LPP-së.
[…]”
II.5. Në datën 27.08.2015 operatori ekonomik ankimues “Start Co” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5.1. Në aneksën dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ky i fundit ngren pretendime
për shtimin e arsyeve të s’kualifikimit edhe për operatorin ekonomik “Gentian.Horieti” sh.p.k. me
argumentet se “[…]Operatori ekonomik “Gentian. Horieti” p.f. nuk ka paraqitur certifikatën e
sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose
të huaj për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave
mbështetës duke bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik. […]”
II.6. Në datën 19.08.2015, operatori ekonomik ankimues “Agimi B.” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “W.Center” sh.p.k.
II.6.1 Në ankesën dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, operatori ekonomik “Agimi B.” sh.p.k.
ngren prentendimet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon: “[….] Oferta anomalisht e ulët.
Në rastin konkret oferta e operatorit ekonomik “Ë.Center” sh.p.k. është anomalisht e ulët pasi 85 %
e mesatares së ofertave të vlefshme është e barabartë me 5,945,072 lekë ndërkohë që oferta e
paraqitur prej operatorit ekonomik ka qenë 4,746,500 lekë. Nëse një apo disa oferta vlerësohen
anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit
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përpara se të marrë vendimin për kualifikimin ose jo të tyre në përputhje me nenin 56 të LPP-së ku
thuhet se : “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave,
punëve apo shërbimeve, janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se t’i kualifikojë atokërkon me shkrim
shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që kaofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit
të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj.
Sipas vendimeve të K.P.P operatori ekonomik që kërkon të vërtetojë çmimin e ofertuar duhet të
paraqesë dokumentacionin provues si: fatura tatimore, fletë zhdoganimi, kontrata të mëparshme të
lidhura me autoritetete të ndryshme apo ndonjë dokument tjetër që të argumentojë kushtet apo
elementët e favorshëm pse kjo ofertë e dalë anomalisht e ulët duhet të pranohet dhe se nuk krijon
asnjë rrezik për mos realizimin me sukses të kontratës. Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara
më lart, oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k. e cila në zbatim të formulës
të përcaktuar në legjislacion ka dalë anomalisht e ulët nuk është shoqëruar me dokumentacion të
plotë që të argumentojë ofertën anomalisht të ulët.
Së dyti, në pikën 2.2.1 të Dokumenteve Standarde të Tenderit ( DST) përmbushja e kapacitetit teknik
të operatorit ekonomik duhet të vërtetohet nëpërmjet furnizimeve “furnizime me natyrë ngjashme të
realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, ne vleren sa 40 % të vleres
se perllogaritur te konrates qe prokurohet.” Dokumentet shoqërues që të provojnë përmbushjen e
këtij kriteri duhet të jenë të lidhur ngushtësisht me objektin e prokurimit ” vula metalike datare”
dhe jo me lidhëse metalike apo plastike me numër serial që (AlbPetrol Fier i vendos emërtimin vula
sigurime me numër serial) të cilat janë mall një përdorimsh dhe se nuk kanë asnjë natyrë të
ngjashme me vulat datare e darat e metalit. Në rastin konkret ky kriter nuk është përmbushur prej
operatorit ekonomik ”Ë.Center” sh.p.k. i cili nuk justifikon lidhjen e kontratave që kanë si objekt
”vulat datare” dhe ”darat e vulosjes” për vlerën prej të paktën 3,458,000 lekë ose 40 % e vlerës së
fondit limit. Vulat plastike, metalike, të thata, elektrike elektronike janë paisje që me vendosjen e
tyre mbi letër, mbi karton mbi metal mbi materiale plastike pasqyrojnë pasqyrojnë shëbimin
përkatës mbi këto të fundit. Këto vula janë me përdorim disa vjeçar. Ndërsa lidhëset me nr. Serial
që mund të jenë plastike apo me tel nuk janë vula. Këto janë një përdorimshme dhe kanë për qëllim
që nëpërmjet numrit serial të sigurojnë mallrat nga elementët keqbërës. Mos paisja me certifikatën
e menaxhimit ISO 9001:2008. Përfundimisht ngrejmë dyshime mbi paisjen e operatorit ekonomik
me certifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të operatorit ekonomik për objektin e
prokurimit ”vula metalike datare”. Certifikata ISO 9001:2008 për ”import-export dhe shitje të
paisjeve të sektorit industrial” nuk është një dokument që lidhjet me objektin e prokurimit e për
pasojë nuk duhet pranuar. […]”
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II.7.Në datën 21.08.2015 autoriteti kontraktor përmes shkresës nr..2949/1 prot datë 21.08.2015 ka
njoftuar palën ankimuese për mos pranimin e ankesës së tij.
II.8.1 Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më poshtë
vijon: “ […] Në lidhje me pretendimin e parë operatorit ekonomik “Ë.Center” sh.p.k. I është
dërguar mesazh me shkrim për argumentimin e anës ekonomike të ofertës së paraqitur në tender,
operatori ekonomik ka paraqitur një detajim ekonomik të ofertës si dhe është paraqitur pranë
Postës Shqiptare duke sjellë dokumentacionin e detajuar I cili rezulton sipas kërkesave ligjore. Së
dyti lidhur me pretendimin se operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k. nuk ka kontrata të ngjashme
dhe nuk ka certifikatën e cilësisë ISO 9001:2008 ju sqarojmë se: “Pretendimi se dokumentacionit i
cili sipas jush nuk është plotësuar nga shoqëria nuk qendron për faktin se operatori ekonomik i ka
përmbushur kriteret dhe kjo vërtetohet ehe me dokumentacionin sa më sipër i cili do të jetë
bashkëlidhur ankesës. […]”
II.9. Në datën 28.08.2015 operatori ekonomik ankimues “Agimi B” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.10. Në datën 04.09.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Start Co” sh.p.k. për s’kualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Trinity Trade” sh.p.k., “Alen Co” sh.p.k., “Agimi B” sh.p.k dhe
“W.Center” sh.p.k. me argumentet se “ […] nuk kanë paraqitur certifikatën e sistemit të
menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 të akredituar nga institucion shtetërore vendas ose të huaj
për mallrat dhe AK nuk ka gjykuar drejt në marrjen dhe pranimin e dokumentave mbështetës duke
bërë favorizime të hapura ndaj këtij operatori ekonomik. […]”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1. Në dokumentet e tenderit për procedurën e prokurimit objekt ankimi Shtojca 8 “Kriteret e
Veçanta të Kualifikimi”, pika 2.2.2. është kërkuar “ [...]Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur
me certifikaten e sistemit te menaxhimit te cilesise ISO 9001:2008 te akredituar nga institucion
shtetrore vendase ose te huaj per mallrat objekt prokurimi. [...]”
III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ W.Center” sh.p.k ka dorëzuar
Ceritifikatë ISO 9001:2008 e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe.
III.1.3. Për plotësimin e kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Agimi B.” sh.p.k ka dorëzuar
Ceritifikatë ISO 9001:2008 e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe.
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III.1.4. Për plotësimin e kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Trinity Trande.” sh.p.k ka
dorëzuar Ceritifikatë ISO 9001:2008 në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe.
III.1.5. Për plotësimin e kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Alen Co” sh.p.k ka dorëzuar
Ceritifikatë ISO 9001:2008 në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe.
III.1.6. Në nenin 46 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të
pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të
cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.”
Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.[…]”
Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “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.”
Ndërkohë, neni 53, pika 3, i LPP-së, përcakton që: “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.”
Në nenin 55 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20. datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se : “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar
ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.”
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonimikë “Trinity Trade” sh.p.k.,
“Alen Co” sh.p.k., “Agimi B” sh.p.k dhe “W.Center” sh.p.k. në dorëzimin e ofertave të tyre për
procedurën e prokurimit objekt ankimi nuk kanë vërtetuar se shoqëritë të cilat kanë certifikuar
objektin e veprimtarisë së tyre në përputhje me standardin ndërkombëtar ISO 9001:2008 për
“Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë” janë të akredituara nga institucionet shtetërore vendas ose të
huaja. 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
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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. Në mbështetje të pikës 3, të
nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke
kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e
tenderit. Në rastin konkret K.P.P gjykon se operatorët ekonomikë “Trinity Trade” sh.p.k., “Alen
Co” sh.p.k., “Agimi B” sh.p.k dhe “W.Center” sh.p.k. nuk kanë dorëzuar asnjë dokument shtesë
provues të lëshuar nga shoqëritë të cilat kanë ceritifikuar objektin e veprimtarisë së tyre se këto të
fundit iu janë nënshtruar të gjithë procedurave ligjore në përputhje me të drejtën e shtetit ku ato janë
themeluar dhe ushtrojnë veprimtari në drejtim të akreditimit të këtyre të fundit. K.P.P konstaton se
operatorët ekonomikë të mësipërm kanë dorëzuar vetëm certifikatën ISO, pa dokumente shtesë të
cilat të vërtetonin akreditimin e shoqërive që kanë certifikuar veprimtarinë e tyre në përputhje me
kërkesën e autoritetit kontraktor në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
III.1.8. Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në respekt të parimit të
transparencës dhe të barazisë si dy ndër parimet kryesore të përzgjedhjes së fituesve të kontratave
publike, parashikuar edhe nga neni 2 i lex specialis LPP, shqyrtoi edhe dokumentacionin e dorëzuar
nga operatori ekonomik ankimues “Start Co” sh.p.k. për procedurën e prokurimit objekt ankimimi.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E),
rezulton se për plotësimin e kriterit të vendosur në Shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimi”,
pika 2.2.2. ku është kërkuar “ [...]Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me certifikaten e
sistemit te menaxhimit te cilesise ISO 9001:2008 te akredituar nga institucion shtetrore vendase ose
te huaj per mallrat objekt prokurimi. [...]”, operatori ekonomik “Start Co” sh.p.k. ka dorëzuar:
i. Ceritifikatë ISO 9001:2008 e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe.
ii. Vërtetim lëshuar nga shoqëria e cila ka certifikuar shoqërinë “Start Co” sh.p.k. mbi
akreditimin e saj nga institucione shtetërore të huaja, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën
shqipe.
iii. Vërtetim lëshuar nga autoriteti shtetëror i akreditimit mbi listën e aktiviteteve të akredituara
nga ky i fundit për shoqërinë e cila ka certifikuar veprimtarinë e operatorit ekonomik “Start
Co” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Start Co” sh.p.k. ka plotësuar
kërkesën e autoritetit kontraktor, ku krahas dorëzimit të Certifikatës ISO 9001:2008 ka dorëzuar
edhe dokumente shtesë provuese të faktit se shoqëria e cila ka certifikuar objektin e veprimtarisë së
saj është e akredituar nga një insitucion shtetëror i huaj.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka vlerësuar ofertat jo në
përputhje me parimin e barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve. Në këtë mënyrë autoriteti kontraktor nuk ka vlerësuar drejt dokumentet e operatorëve
ekonomikë të cilët nuk kanë përmbushur kërkesat e autoritetit kontraktor në lidhje me dorëzimin e
dokumenteve shtesë provues të cilat vërtetojnë se subjektet të cilët kanë certifikuar veprimtarinë e
këtyre të fundit janë të akredituara nga institucionet shtetërore vendase ose të huaj.
Sa më sipër pretendimet e palës ankimuese qëndrojnë.
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III.1.10. Lidhur me pretendimet e palës ankimuese për shtimin e aryseve të s’kualifikimit të
operatorit ekonomik “Gentian Horieti” p.f. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që
pala ankimuese nuk ka shteruar ankimin administrativ në shkallën e parë të ankimit parashikuar nga
lex specialis mbi shtimin e arsyeve të s’kualifikimit, për operatorin ekonomik “Gentian Horieti”
p.f., e drejta e ankimimit për to në një shkallë më të lartë ka rënë në dekadencë.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Agimi B.” sh.p.k. për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit “W.Center” sh.p.k. me argumentet se oferta ekonomike e këtij të fundit është anomalisht
e ulët, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në nenin 56 “Oferta anomalisht e ulët” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se: “ [...]Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë
oferta për kontratat e mallrave,punëve apo shërbimeve, janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se t’i
kualifikojë ato,kërkon me shkrim shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve tëofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi […]”
Në nenin 66 “Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave” pika 5 të VKM nr.914 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se
“[…] Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse
ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në
dokumentet standarde të tenderit.
Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme:
- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta
vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur.
- Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta
vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të
vlefshme.
Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni I vlerësimit të ofertave duhet
të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP.
Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet
për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. […]”
III.2.2. Përmes shkresës nr.3066/1prot datë 04.09.2015, autoriteti kontraktor ka dorëzuar
informacionin mbi procedurën e prokurimit objekt ankimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Në informacionin e dorëzuar, autoriteti kontraktor sqaron se “ […] Operatorit ekonomik
“W.Center” sh.p.k. i është dërguar mesazh me shkrim për argumentimin e anës ekonomike të
ofertës së paraqitur në tender, operatori ekonomik ka paraqitur një detajim ekonomik të ofertës dhe
është paraqitur pranë Posta Shqiptare duke sjellë dokumentacionin e detajuar i cili rezulton sipas
kërkesave ligjore […]”. K.P.P gjykon se autoriteti kontraktor ka zbatuar drejt nenin 56 të LPP-së
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duke i kërkuar operatorit ekonomik oferta e të cilit është konstatuar si anomalisht e ulët, sqarimet
përkatëse, përmes të cilave KVO ka krijuar bindjen bindjen në lidhje me cilësinë e
mallrave/shërbimeve/punëve në zbatim të nenit 56 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar, i cili parashikon se “Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente
duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor
mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk
bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj.”
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2.3. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Agimi B.” sh.p.k. për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit “W.Center” sh.p.k. me argumentet se kontrata e dorëzuar nga ky i fundit për të provuar
eksperiencën e mëparshme nuk është e ngjashme me objektin e prokurimit, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.4. Në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
Kapaciteti Teknik është kërkuar:
”[...] Operatori Ekonomik duhet te paraqese furnizime me natyrë ngjashme të realizuara gjatë tre
viteve të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, ne vleren sa 40 % të vleres se perllogaritur te
konrates qe prokurohet.
Keto furnizime me natyrë të ngjashme do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Kur furnizimi me natyrë të ngjashme është i realizuar me autoritet kontraktor, Operatori
ekonomik do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar, te shoqeruar me
vertetimin per realizimin e kesaj kontrate nga autoritetin kontraktor .
Kur furnizimi me natyrë të ngjashme (shitjet), për objektin e prokurimit është realizuar me
subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë këte shitje duke paraqitur faturen/at
tatimore te shitjes. [...]”

III.2.5. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k. ka dorëzuar në
S.P.E:
- Kontratë nr.3392/5 datë 23.10.2012 lidhur mes autoritetit kontraktor “AlbPetrol” Sh.a dhe
operatorit ekonomik “ Ë.Center” sh.p.k. me objekt “ Blerje Vula Sigurie me numër Serial”.
- Vërtetim nr.641 prot datë 04.03.2013 mbi realizimin e kontratës.
III.2.6. Në nenin 27 “Kontrata e Mallrave”, pika 4 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik” , i ndryshuar parashikohet : “ […]Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të
kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të
madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri
viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të
lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
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datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe sasitë e mallrave të furnizuara.”
III.2.7 Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt
ankimi është kërkuar: “[...]Specifikimet teknike dhe kërkesat që duhet të plotësojnë vulat datare dhe
darët e vulosjes për të kryer normalisht funksionin për të cilin ato përdoren janë si më poshtë:
Vulat datare
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Të jenë të qarta dhe të manovrueshme në përdorim për punonjëset e shërbimit.
Të kenë sipërfaqe të sheshtë, rrethore me diametër 30mm, ku të jetë shënuar:
• Emri i zyres postare ( me fraksion numri i sportelit te sherbimit)
• Simboli i shtetit AL
• Data (2 shifra) muaji (2 shifra) viti (4 shifra)
• Kodi postar i zyres
• Qyteti (me shkronja romake kapitale)
Të gjitha pjesët shtypëse të jenë prej çeliku special te temperuar.
Susta metalike për një axhustim te rehatshëm të rrotëzës për lëvizjen e shifrave të jenë prej
metali.
Lartësia e simbolit 3.0mm
Thellesia e gdhendjes 0.8mm
Gjatësia e trupit të pjesës metalike ku vendosen ingranazhet te jetë 3.5cm, bishti I mbajtjes
së vulës të jetë prej druri rreth 8.5cm
Gjatësia e gjithë vulës të jetë rreth 12cm
Pesha neto e vules duhet te jete rreth 170gr.
Garancia e vulave: Jo me pak se 24 muaj [...]”

III.2.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Vërtetimi i përvojës së mëparshme të operatorëve
ekonomikë në furnizime të ngjashme me objektin e kontratës së procedurës së prokurimit, i shërben
autoritetit kontraktor në funksion të vlerësimit sa më të drejtë të ofertave të operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi, në respekt të Nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës [….]”
III.2.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk ka vepruar drejt kur ka
cilësuar kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, kontratat e paraqitura nga operatori
ekonomik ankimues. Mallrat e kërkuar në dokumentet standarde të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, janë të një specifike të veçantë, duke u nisur si nga karakteristika e tyre (vula datare) si
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edhe vetë specifika e punës së tyre. Nga verifikimi i kontratave të paraqitura nga operatori
ekonomik dhe i specifikimeve teknike të vulave për të cilat operatori ekonomik “W.Center” ka
furnizuar autoritetin kontraktor “AlbPetrol” sh.a rezulton se vulat e mësipërme janë vula specifike
sigurie dhe për shkak të funksionit, formës dhe karakteristikave të tyre janë të ndryshme dhe jo të
ngjashme me vulat datare, objekt i kontratës së prokurimit. Për sa më sipër K.P.P gjykon se
operatori ekonomik “W.Center” nuk ka vërtetuar eksperiencë në furnizime të mëparshme me mallra
të ngjashëm me ato të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet standarde të tenderit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2.10. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga pala ankimuese mbi s’kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “W.Center”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që
pretendimi i mësipërme qendronë dhe operatori ekonomik “W.Center” sh.p.k nuk përmbush kriteret
e veçanta të kualifikimit, gjendja e tij faktike juridike mbetet e s’kualifikuar, dhe shqyrtimi në
themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshonë gjendjen juridike të këtij operatori
ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në
shqyrtimin administrative.
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”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1.

Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “ Start Co” sh.p.k. dhe “Agimi B.” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje vula datare, darë
vulosje” me fond limit 8,645,000 lekë pa (TVSH), procedurë e zhvilluar në datë
05.08.2015 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.

2.

Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Trinity Trade”
sh.p.k., “Alen Co” sh.p.k., “Agimi B” sh.p.k dhe “W.Center” sh.p.k., dhe të korrigjojë
shkeljet duke i s’kualifikuar këta operatorë ekonomikë.

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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Start Co” sh.p.k. dhe “Agimi B.” sh.p.k.

5.

Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1444 Protokolli. datë 27.08.2015;
Nr. 1447 Protokolli. datë 28.08.2015;
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Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri

13

