VENDIM
K.P.P. 528/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik
“Malbertex” sh.p.k., në proçedurën e prokurimit, “Procedurë
e hapur”, me objekt “Blerje Uniforma”, me nr. REF-5955403-29-2018, me fond limit 14,177,900 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 26.04.2018, nga autoriteti kontraktor Posta
Shqiptare sh.a.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Malbertex” sh.p.k
Adresa: Rr. “Siri Kodra”, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a
Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë.

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
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 ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
i cili e ka refuzuar atë, 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 percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 30.03.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura
e prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje Uniforma”, me nr. REF-59554-0329-2018, me fond limit 14,177,900 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.04.2018, nga
autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
II.2 Në datën 26.04.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3.Në datën 11.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të 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.

“Malbertex” sh.p.k.,
“Marsi & Al” sh.p.k.,
“Blerina Sadiku” p.f.,
“Kledia-06” & ”Ital project” sh.p.k.,
“Euro 2001” sh.p.k.,

9,896,890 lekë pa tvsh
12,029,400 lekë pa tvsh
12,756,850 lekë pa tvsh
13,158,770 lekë pa tvsh
13,777,680 lekë pa tvsh

Skualifikuar;
Skualifikuar;
Skualifikuar;
Skualifikuar;
Kualifikuar;
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II.4.Nga verifikimet e kryera, rezulton se operatori ekonomik “Malbertex” sh.p.k. është
njoftuar nëpërmjet Sistemit e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) për skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e mësipërme të prokurimit, për arsyet si më poshtë vijon:
“Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë të ofertës 9.896.890
(nente milion e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e teteqind e nentedhjete) Lekë pa tvsh,
të paraqitur në tender rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për
kualifikim dhe konkretisht: Nuk përmbushet pika 2.3.3 e cila citon “Operatori Ekonomik ne
daten dhe oren e hapjes se ofertave duhet te paraqese dorazi nga një moster fizike për
objektet e uniformës (produkt te gatshem) që do të prokurohen që perfshin detajet llojin e
materialit, punimin dhe përmasat e caktuara në specifikimet teknike.( me logo)”. Mostrat e
paraqitura fizikisht rezultojnë që nuk janë sipas shtojcës 10-të, te DST-ve “Specifikimet
teknike” dhe konkretisht
- Kollarja, pas lidhjes, duhet të ketë të qendisur logon e Postës Shqiptare, me ngjyrë të
verdhë. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se logoja e Postës ishte e
vendosur në fund të kollares dhe jo pas lidhjes si është kërkuar më sipër. Në specifikimet
teknike për këmishë me mëngë të gjata është kërkuar;
- Kollaritja duhet të jetë material tekstili ngjitës në ngjyrë të bardhë dhe me fortesë të plotë
për të përforcuar jakën. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se kollaritja
nuk rezulton me fortesë të plotë për të përforcuar jakën. Gjithashtu përbërja nuk është sipas
specifikimeve teknike të kërkuara.
- Xhupi duhet të jetë kundra shiut dhe izotermik, Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u
konstatua se xhupi në provën e bërë rezultoi që nuk është kundra shiut, duke ardhur në
kundërshtim me specikimet e kërkuara. Në specifikimet teknike të shtojcës 10, është kërkuar
që xhupi duhet të jetë i pajisur me një xhep celulari brenda, sipër majtas nga brenda të ketë
xhep me kapak. Nga verifikimi rezultoi se xhupi nuk ka xhep të brendshëm celulari me
kapak. Oferta vlerësohet jo e rregullt nga KVO-ja.”
II.5.Në datën 17.05.2018 operatori ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k., ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.6.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës
Nr. 1745/1 Prot. datë 24.05.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e paraqitur.
II.7.Në datën 01.06.2018 operatori ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor, duke argumentuar si më poshtë vijon:
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“[...]1. Kollarja, pas lidhjes, duhet të ketë të qendisur logon e Postës Shqiptare, me ngjyrë
të verdhë. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se logoja e Postës ishte e
vendosur në fund të kollares dhe jo pas lidhjes si është kërkuar më sipër.
Argumenti ynë për këtë kusht skualifikues është;
Kollarja e paraqitur nga ana e QE MALBERTEX shpk, është në ngjyrën dhe dimensionin e
kërkuar në DST, ajo përmban edhe logon e kërkuar. Përsa i përket pozicionit se ku është
vendosur logo, ne e konsiderojmë një gabim njerezor të ndodhur gjatë proçesit të logimit.
Ne besojmë se ky lloj devijimi është jashtëzakonisht i vogël për të qënë element skualifikues.
Gjatë prezantimit të këtij produkti përpara KVO, të gjithë OE, kanë paraqitur kollaro në
ngjyrën blu të errët, e ndryshme kjo nga ngjyra e kërkuar në DST , për më tepër edhe e
loguar në të njëjtin vend ku ishte edhe logoja e kollaros të paraqitur nga ne. Ky pozicionim i
logos njësoj nga të gjithë OE pjesëmarrës në këtë proçedurë, nuk ka qënë i njëjtë kriter
skualifikues për OE të skualifikuar nga KVO. Konkretisht për OE EURO 2001 paraqiti
kollare me ngjyrën blu të errët (ndryshe nga NE që e kishim në ngjyrën e kërkuar) dhe logo
të pozicionuar në të njëjtin pozicion si ne, por nga KVO nuk është përdorur i njëjti standart
skualifikues si ne dhe për OE EURO 2001. Për më tepër që ky subjekt nuk plotësonte dy
elementët e kërkuar: ngjyra dhe pozicioni i logos. Kjo u konstatua në momentin e
prezantimit të produktit nga KVO me fakt të pamohueshëm. Jemi te bindur se ka ndryshime
mes mostrave te dorezuara nga OE EURO 2001 diten e dorezimit te ofertave me mostrat qe
disponon AK momentalisht dhe besojme se ky zevendesim eshte kryer ne menyre te
paligjshme. Pretendimi ynë verifikohet lehtësisht edhe nga fletë analiza e paraqitur në SPE
ndaj dhe kerkojme qe te kontrollohen fleteanalizat e dorezuara nga ky OE dhe te behet
diferencimi midis ketyre mostrave me mostrat qe AK aktualisht disponon per te vertetuar
dhe paligjshmerine e kualifikimit te kesaj OE nga KVO e AK. Për sa më sipër ne mendojmë
se jemi në kushtet e devijimit të vogël në këtë rast i pa perfillshem, në kuptim të nenit 53,
pika 4, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nga
ofertuesi duke qënë se jemi përpara një devijimi të vogël. Në nenin 53, pika 4 të ligjit të
larpërmendur, shprehimisht parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të
vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime te vogla, të argumentuara, te cilat nuk ndryshojnë
thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e
tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur permbajtjen e saj”
dhe si e tille nuk duhet te jete kusht per skualifikim pasi devijimi ne kete rast i pa
perfillshem. Gjithashtu, në një vendim të K.P.P nr 136/2017 më datë 17.03.2017 në pikën
III.2.5 K.P.P (faqe 7) gjykon se “kriteret per kualifikim vendosen qe t’i sherbejne autoritetit
kontraktor per njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve te OE, te cilet, nepermjet
dokumentacionit te paraqitur duhet te vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacaitetet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, reputacionin dhe besueshmerine,
pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, gjithcka ne funksion te realizimit me
sukses te kontrates.” Me anë të këtij gjykimi mund të dilet në konkluzionin se të gjithë
dokumentat dhe mostrat e kërkuara nga AK kanë si qëllim njohjen e AK me kapacitetet e
OE, për realizimin e suksesshëm të kontratës. Pozicionimi i gabuar i logos duhet te shihet si
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devijim i vogel dhe jo kusht skualifikues pasi gabimi njerezor nuk mund te barazohet me
kapacitetet e OE per realizimin me sukses te kontrates.
2. Në specifikimet teknike për këmishë me mëngë të gjata është kërkuar; Kollaritja duhet të
jetë material tekstili ngjitës në ngjyrë të bardhë dhe me fortesë të plotë për të përforcuar
jakën. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se kollaritja nuk rezulton me
fortesë të plotë për të përforcuar jakën. Gjithashtu përbërja nuk është sipas specifikimeve
teknike të kërkuara
Argumenti ynë për këtë kusht skualifikues është:
Ne e kundërshtoj më këtë vlerësim të KVO pasi duke pasur nje eksperience prej 10 vjetesh
ne treg, kemi teknologjine dhe eksperiencen e duhur per te prodhuar kemishe me fortese te
plote. KVO nuk ka ne perberjen e tij eksperte tekstili ndaj dhe nuk mund te jape mendim
specialist ne kete rast. Nese KVO Vlerson se mostra e dorezuar nga ne ka mungesa atehere
mostra duhet te analizohet nga ekspert i fushes dhe jo nga anetaret e KVO. Gjithashtu, në
shtojcën 10 Seciflkimet Teknike te DST, nuk ka të përcaktuar se sa duhet të jetë pesha në
gr/m2 e kollaritjes që duhet të përdoret për jakën, por ka thuhet vetem ”kollaritje e plotë”.
Si eksperte ne fushen e prodhimit te veshjeve ne deklarojme se kollaritja eshte e plote. Përsa
i përket konstatimit të KVO se përbërja e materialit nuk është e kërkuar, serish KVO ka
arritur ne konluzion pa kerkuar mendim eksperti te fushes, duke marre kompetenca qe nuk i
takojne. Ne kete procedure vlersimin per materialet e perdorura per prodhimin e
produkteve te ofertuara e japin analizat e kryera ne nje laborator te akredituar. Ne
dokumentat e dorezuara nga ne, kemi perfshire dhe analizat laboratorike, konkretisht
Analiza Laboratorike nr A2-72 datë 25.04.2018, pika 8 Përcaktimi i përbërjes sipas
standartit ISO 1833,5088, rezultati i analizimit është 80% pambuk dhe 20% poliestër, njësoj
siç edhe kërkohet në Shtojcën 10, Specifikimeve Teknike, të DST.
3 Xhupi duhet të jetë kundra shiut dhe izotermik, Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u
konstatua se xhupi në provën e bërë rezultoi që nuk është kundra shiut, duke ardhur në
kundërshtim me specikimet e kërkuara. Në specifikimet teknike të shtojcës 10, është kërkuar
që xhupi duhet të jetë i pajisur me një xhep celulari brenda, sipër majtas nga brenda të ketë
xhep me kapak. Nga verifikimi rezultoi se xhupi nuk ka xhep të brendshëm celulari me
kapak.
Argumenti ynë për këtë kusht skualifikues është:
KVO rezervon te drejten e dergimit te mostrave te dorezuara nga ne per analizim ne nje
laborator, por nuk mundet te jape vlersim dhe te konsideroje si kusht skualifikues duke u
bazuar ne interesa personale dhe jo vetem, por per cdo arsyetim te dhene duhet te
argumentoje me prova dhe ne kete rast flete-analize dyshimet e saj per mosplotesim
kriteresh. Në SPE ne kemi dërguar fletë-analizën me nr A2-75 datë në të cilën shkruhet
tekstualisht, Pëluhrë ipermeabile e gomuar dhe në piken 8 te kësaj fletë analize jepet
përbërja sipas standartit ISO 1833,5088 dhe përbëja është 100% poliamid, të njëjta me
kërkesat e DST. Mbylljen e xhepit të celularit i cili duhej të mbyllej me kapak, ne e kemi
bërë me ngjitës jo për t’iu shmangur kërkesave, por nga gabimi njerëzor. Në qoftë se do ta
ndanim në dy pjesë këtë konstatim të KVO, do të thonim se KVO qëllimisht nuk e ka
përmendur Analizën Laboratorike sikur ai të mos ekzistonte fare, por është mjaftuar me
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provën e vetë të jashtëligjshme. Ju kujtojmë se marrja e atributeve apo titujve të pa
merituar, në këtë rast atributet e Laboratorit të Universitetit Politeknik të Tiranës, përbën
vepër penale. Për sa i përket mungesës së kapakut të xhepit të brendshëm, ne mendojmë se
jemi në kushtet e devijimi të vogël në këtë rast i pa përfillshëm , në kuptim të nenit 53, pika
4, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nga ofertuesi
duke qënë se jemi përpara një devijimi të vogël. Në nenin 53, pika 4 të ligjit të
larpërmendur, shprehimisht parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të
vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë
thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e
tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj ”
dhe si e tillë nuk duhet të jetë kusht për skualifikim pasi devijimi në këtë rast i pa përfillshëm
dhe i vërtetuar që është lapsus i pa qëllimtë. Bazuar edhe në VKM nr.914 neni 27 “kontratat
e mallrave” pika 1 ku thuhet se “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose
tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në
përputhje me nenin 23 të LPPdhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e
kërkuara.”, Nisur nga ky arsyetim i kësaj VKM, ne mendojmë se plotësojmë gati
maksimalisht ose edhe tërësinë e kërkesave të AK për këtë proçedurë. Në këtë proçedurë ne
kemi dorëzuar edhe “ Deklaratën për Përmbushjen e Specifikimeve Teknike “ dhe me anë të
saj kemi marre përsipër se do të plotësojmë të gjitha kërkesat e AK për këto mallra dhe se
çdo devijim në dokumentat apo në mostrat e paraqitura, kjo deklaratë i përfshin të gjitha
dhe kjo presupozon kur fitohet kontrata. Në përfundim të arsyetimeve të mësipërme ne
mendojmë se devijimet që ka konsatuar KVO nuk duhet të jenë kusht për skualifikim pasi
devijimet në të gjitha rastet janë të pa përfillshme , në kuptim të nenint 53, pika 4, të ligjit
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, nga ofertuesi duke qënë se
jemi përpara një devijimi të vogël. Në nenin 53, pika 4 të ligjit të larpërmendur,
shprehimisht parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe
nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe
gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”. Gjithashtu
mendojmë se KVO duhet të kishte vlerësuar në tërësi ofertën, pasi bëhet fjalë për një ofertë
të plotë dhe jo pjesore dhe duke cituar edhe LPP në nenin 46 pika 1-a),b) cilëson: 1.
Operatoret 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: a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i
kërkon licencat profesionale, industriale apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet kontrata; 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; Pra kërkesat LPP në nenin 46 pikat referuese l-a),b) janë të
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qarta dhe ne qofte se KVO do ti kishte lexuar si duhet ne si OE jemi konform ligjit pasi
disponojmë pervojen e duhur, kemi stafet e duhura si dhe teknologjinë e duhur për të berë të
mundur realizimin e kësaj kontrate. Arsyetimet te cilat jane dhene nga KVO per
skualifikimin tone jane te pabazuara ne fakte ne rastin e analizave, te giykuara ne devijime
te vogla ne rastin e pozicionimit te logos dhe llojit te mbylljes se xhepit te celularit, dhe te
bazuara ne interesa personale ne rastin e kualifikimit te OE EURO 2001 duke qene se nuk
perputhen mostra e dorezuar diten zhvillimit te procedures, mostra e tanishme dhe materiali
i dorezuar ne flete-analize. Në konkluzion të të gjitha këtyre argumentave të paraqitura për
secilën nga vlerësimet jo-kualifikuese të KVO ne kërkojmë rishikimin e këtyre vlerësimeve
pasi i shohim ato jo-korrekte dhe të pabazuara në ligj, Dokumenta Standarte të Tenderit ose
në Specifikime teknike. Kërkojmë që skualifikimi yne te revokohet dhe te skualifikohet OE
EURO 2001. [...]”
II.8.Në datën 12.06.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1236/5prot., datë
12.06.2018, 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 ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,

Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k., mbi
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me arsyet : “[…]Kollarja, pas lidhjes, duhet të ketë të qendisur logon e Postës Shqiptare, me ngjyrë të
verdhë. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se logoja e Postës ishte e
vendosur në fund të kollares dhe jo pas lidhjes si është kërkuar më sipër- Kollaritja duhet të
jetë material tekstili ngjitës në ngjyrë të bardhë dhe me fortesë të plotë për të përforcuar
jakën. Nga verifkimet e mostrave të paraqitura u konstatua se kollaritja nuk rezulton me
fortesë të plotë për të përforcuar jakën. Gjithashtu përbërja nuk është sipas specifikimeve
teknike të kërkuara. - Xhupi duhet të jetë kundra shiut dhe izotermik, Nga verifkimet e
mostrave të paraqitura u konstatua se xhupi në provën e bërë rezultoi që nuk është kundra
shiut, duke ardhur në kundërshtim me specikimet e kërkuara. Në specifikimet teknike të
shtojcës 10, është kërkuar që xhupi duhet të jetë i pajisur me një xhep celulari brenda, sipër
majtas nga brenda të ketë xhep me kapak. Nga verifikimi rezultoi se xhupi nuk ka xhep të
brendshëm celulari me kapak. Oferta vlerësohet jo e rregullt nga KVO-ja.”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1.Në pikën 2.3.3, të shtojcës 9, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit
të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë
vijon:
“2.3.3 Operatori Ekonomik ne daten dhe oren e hapjes se ofertave duhet te paraqese dorazi
nga një moster fizike për objektet e uniformës (produkt te gatshem) që do të prokurohen që
perfshin detajet llojin e materialit, punimin dhe përmasat e caktuara në specifikimet
teknike.( me logo)”
III.1.2.Në shtojcën 10, “Specifikimet Teknike”, në dokumentat standarte të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar, si më poshtë
vijon:
“Të gjitha dimensionet e artikujve të përfshira në kërkesë do t'i gjeni si më poshtë:
I. KËMISHË ME MËNGË TË GJATA PËR SPORTELISTË MESHKUJ
Përshkrimi i modelit:
Këmisha përbëhet nga jaka, mënget e gjata, xhepi pllakë është në gjoksin e majtë me
përmasa 14X16 cm, kopsa të vogla metalike të verdha. Kopsat në qendër kanë të stampuar
në reliev emblemën e Postës Shqiptare ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja
kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë blu Logon e Postës Shqiptare.
Pjesa e përparme e këmishës është me berdure 3.5 cm.
Jaka e këmishës ka formë të mbyllur. Kopsa që mbyllet jaka është kopsë ebaniti 7cm, poshtë
kopsës ebanitit vendosen 6 kopsa metalike me largësi 9 cm nga njëra –tjetra.
Doreza e mëngëve përbehet nga 2 kopsa metalike të vogla, njëra për mbërthim dhe tjera
për ngushtim kapaku.
Kollaritja duhet të jetë material tekstili ngjitës në ngjyrë të bardhë dhe me fortesë të plotë
për të përforcuar jakën.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-rë
Puplin e bardhë, tekstil tezgiahu, cilësia e I-rë, me këto të dhëna:
Përbërja:
80% pambuk. 20% polyester
Masa:
150g/m2± 5
Thurja:
1x1 ganiture
Dendësia e fijeve ne 10 cm:
në bazë 410 ± i0 në ind 210 ± l0
Qendrueshmeria:
ne bazë 900N ±5% nd ind 400N ±5%
Numri metric:
ne bazë 44Nm në ind 44Nm
Trashësia e tekstilit:
0.25 -0.30mm ±0. 15mm
Qendrueshmëria e ngjyrës:
nota 4-5
Qendrueshmëria e ngjyrës duhet të jetë me note 4-5 në giendje të thatë, njomë, në larje me
solucion shkurtimi pas 5 larjesh: max.2% .
2. KOLLARE
Modeli i kollareve, ështe ëai klasik, në pjesët fundore të tyre ato janë me cep.
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Gjatësia e kollares së përfunduar 150+/- 2cm.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së l-rë
Ngjyra
Blu
Përbërja
100% sintetike
Thurrja
rreps i kombinuar
Masa gr/m2
150 +/- 8 gr/m2
Dendësia fije/l 0 cm
Vertikale 570 +/- I0 fije, D ind=280 +/- l0 fije
Qendrueshmëria kG
Q bazë 74 6 kG, Q ind 52 - 6 kG
Numri metric
Nm bazë - filament, Nm ind filament
Trashësia e tekstili
0.3 - 0.35 mm
Gjerësia e tekstilit:
150cm
Qendrueshmëria në fërkim mbi 1300 cikle
Qendrueshmeria e ngiyres Nota 4-5
Kollarja, pas lidhjes, duhet të ketë të qendisur logon e Postës Shqiptare, me ngiyrë të
verdhë.
3. KËMISHA ME MËNGË TË GJATA PËR SPORTELISTE FEMRA
Pershkrimi i modelit:
Këmisha përbëhet nga jaka, mëngët e gjata, kopsa të vogla metalike të verdha. kopsat në
qendër kanë të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi
me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë Blu Logon e Postës Shqiptare.
Pjesa e përparme e këmishës është me bërdurë 3.5 cm.
Jaka e këmishës ka formë të mbyllur. Kopsa që mbyllet jaka është kopsë ebaniti . 7cm poshtë
kopsës ebanitit vendosen 6 kopsa metalike me largësi 9 cm nga njëra –tjetra.
Doreza e mëngëve përbëhet nga 2 kopsa metalike të vogla, njëra për mbërthim dhe tjera
për ngushtim kapaku.
Kollaritja duhet të jetë material tekstili ngiitës në ngjyrë të bardhë dhe me fortesë€ të plotë
për të përforcuar jakën.
Treguesit Fiziko- mekanike të Lëndës së I-rë:
Puplin e bardhë, tekstil tezgiahu cilësia e I-rë me këto të dhëna:
Përbërja :
80% parmbuk,20% polyester
Masa:
150g/m2 ±5
Thurja:
1x1 garnitur€
Dendësia e fijeve ne 10 cm: në baze 410 ±10 në ind 210±10
Qendrueshmëria:
në bazë 900N ± 5% në ind -400N± 5%
Numri metric:
Në bazë 44 Nm në ind 44Nm
Trashësia e tekstilit:
0.25 -0.30mm ±0. l5mm
Gjerësia e tekstilit:
150cm
Qendrueshmëria e ngiyrës: nota 4-5
Qendrueshmëria e ngjyrës duhet të jetë me notë 4-5 në gjendje të thatë, njomë, në larje me
solucion shkurtimi pas 5 larjesh: max.2% .
4. SHALL PËR SPORTELISTE FEMRA
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Përshkrimi i modelit:
Modeli i shallit është në formë€ katrore ngjyrë e verdhë dhe në dy cepa të shallit duhet të
jete e qendisur me ngjyrë blu logo-ja e Postës Shqiptare.
Treguesit Fiziko- Mekanik të Lëndës së l-rë
Përbërja:
100 % satin
Masa:
130 -150 gram
Thurja:
1X1garn iture
Dendësia e fijeve:
14 mm
Qendrueshmëria:
në bazë 900N ±5% në ind 400N ±5%
Numri metric:
në bazë 44Nm në ind 44Nm
Trashësia e tekstilit:
0.20 -0.25mm ±0. l5mm
Gierësia e tekstilit:
150cm
Qendrueshmëria e ngjyrës:
nota 4-5
Qendrueshmëria e ngjyrës duhet të jetë me notë € 4-5 në gjendje të thatë, njomë, në larje
me solucion shkurtirmi pas 5 larjesh: max.2% .
5. XHUP PËR POSTIER MESHKUJ
Përshkrimi i modelit:
Xhupi përbëhet nga shpina, mëngët, gjokset, dorezat e mëngëve, bordurë përpara ku mbyllja
të jetë me zinxhir dhe me 5 kopsa të mëdha metalike të verdha. Kopsat në qendër kanë të
stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja
kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Dy xhepa me kapak në pjesën e sipërme që mbërthehen me zinxhir nga Brenda . kapaku të
mbërthehet me kopse të vogël metalikë të verdhë, kopsat në qendër kanë të stampuar në
reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale
“POSTA SHQIPTARE” , dimensionet e xhepave janë gjerësia 13cm dhe thellësia 15cm.
Dimensionet e kapakut të xhepave të sipërm janë gjatësia e kapakut 13 cm gjerësia
anësore 4.5 cm, kurse gjerësia në mes të kapakut 5.5 cm.
Dy xhepa të fshehur në pjesën e poshtme që mbërthehen me zinxhir nga brenda dhe kapaku
të mbërthehet me kopsë të vogël metalike të verdha, kopsat në qendër kanë të stampuar në
reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale
“POSTA SHQIPTARE , dimensionet e xhepave të poshtëm janë gjerësia 18 cm dhe thellësia
20 cm.
Dimensionet e kapakut të xhepave të poshtëm janë gjatësia e kapakut 18 cm gjerësia
anësore 5.5 cm, kurse gjerësia në mes të kapakut 6.5 cm.
Një xhep celulari Brenda, sipër majtas nga brenda të ketë xhep me kapak.
Doreza e mëngëve me gjerësi 4-5 cm që mbyllen me anë të një kopse të vogël metalike të
verdhë, kopsa në qendër ka të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në
mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Bordura e poshtme është 2 cm e gjerë dhe është e gjatë gjithë giatësisë së poshtëme.
Të ketë kapuç të përbërë nga i njëjti material si xhupi dhe të jetë i futur pas jakës.
Xhupi është i veshur me astar vatine, kundra shiut dhe izotermik.
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Në krahun e majtë dhe në shpinë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës
Shqiptare.
Treguesit Fiziko – Mekanik të Lëndës së I-rë
Pëlhurë impermeable (tekstil i gomuar) ngjyrë e zezë 100 % poliamid .
- Masa:
200 gr +/- 8 gr/m2
- Thurrja:
Garniture.
- Hollësia e fijeve:
Filament
- Dendësia e fijeve në 10 cm:
në bazë 480+/-10 në ind 330 +/- 10.
- Qendrueshmëria në kg:
në bazë 111 +/- 3 në ind 74 +/-3.
- Qendrueshmëria e ngjyrës:
në fërkim (njomë, thatë) nota 5. Në larje (sapun)
djerse, nota 5.
Gjatë gjithë perimetrit në nivelin qendror të trupit, të vendoset shirit fosforishent.
6. XHUP PËR POSTIER FEMRA
Përshkrimi i modelit:
Xhupi përbëhet nga shpina, mëngët, gjokset, dorezat e mëngëve, bordurë përpara ku mbyllja
të jetë me zinxhir dhe me 5 kopsa të mëdha metalike të verdha. Kopsat në qendër kanë të
stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja
kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Dy xhepa me kapak në pjesën e sipërme që mbërthehen me zinxhir nga Brenda . kapaku të
mbërthehet me kopse të vogël metalikë të verdhë, kopsat në qendër kanë të stampuar në
reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale
“POSTA SHQIPTARE” , dimensionet e xhepave janë gjerësia 13cm dhe thellësia 15cm.
Dimensionet e kapakut të xhepave të sipërm janë gjatësia e kapakut 13 cm gjerësia
anësore 4.5 cm, kurse gjerësia në mes të kapakut 5.5 cm.
Dy xhepa të fshehur në pjesën e poshtme që mbërthehen me zinxhir nga brenda dhe kapaku
të mbërthehet me kopsë të vogël metalike të verdha, kopsat në qendër kanë të stampuar në
reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale
“POSTA SHQIPTARE , dimensionet e xhepave të poshtëm janë gjerësia 18 cm dhe thellësia
20 cm.
Dimensionet e kapakut të xhepave të poshtëm janë gjatësia e kapakut 18 cm gjerësia
anësore 5.5 cm, kurse gjerësia në mes të kapakut 6.5 cm.
Një xhep celulari Brenda, sipër majtas nga brenda të ketë xhep me kapak.
Doreza e mëngëve me gjerësi 4-5 cm që mbyllen me anë të një kopse të vogël metalike të
verdhë, kopsa në qendër ka të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në
mënyrë gjysëm relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE”.
Bordura e poshtme është 2 cm e gjerë dhe është e gjatë gjithë giatësisë së poshtëme.
Të ketë kapuç të përbërë nga i njëjti material si xhupi dhe të jetë i futur pas jakës.
Xhupi është i veshur me astar vatine, kundra shiut dhe izotermik.
Në krahun e majtë dhe në shpinë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës
Shqiptare.
Treguesit Fiziko – Mekanik të Lëndës së I-rë
Pëlhurë impermeable (tekstil i gomuar) ngjyrë e zezë 100 % poliamid .
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- Masa:
- Thurrja:
- Hollësia e fijeve:
- Dendësia e fijeve në 10 cm:
- Qendrueshmëria në kg:
- Qendrueshmëria e ngjyrës:

200 gr +/- 8 gr/m2
Garniture.
Filament
në bazë 480+/-10 në ind 330 +/- 10.
në bazë 111 +/- 3 në ind 74 +/-3.
në fërkim (njomë, thatë) nota 5. Në larje (sapun)
djerse, nota 5.
Gjatë gjithë perimetrit në nivelin qendror të trupit, të vendoset shirit fosforishent.
7. T - SHIRT ME MËNGË TË GJATA PËR POSTIER FEMRA
Përshkrimi i modelit:
Të ketë jakë, hapje para dhe mbërthimi me tre kopsa të vogla metalike të vërdha, kopsat
në qendër kanë të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm
relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE” . Bluzat të jenë me mëngë të gjata.
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës Shqiptare.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-rë.
Trikotazh ngjyrë blu. cilësia e I-rë me këto të dhëna:
Ngjyra :
Blu
Përbërja:
50% pambuk 50 % polyester
Masa :
170+/-5gr
Dendësia Syth /10cm :
D vertikale 210 +/-8 syth D horizontale 155 +/-8 syth
Trashësia e tekstilit:
0.5 +/- 0. I mm
Qendrueshmëria e ngjyrës:
Nota.4-5
8. T - SHIRT ME MËNGË TË SHKURTA PËR POSTIER FEMRA
Përshkrimi i modelit:
Të ketë jakë, hapje para dhe mbërthimi me tre kopsa të vogla metalike të verdha, kopsat
në qendër kanë të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm
relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE” . Bluzat të jenë me mëngë të shkurtra .
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës Shqiptare.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-rë.
Trikotazh blu-cilësia e I-rë me këto të dhëna:
Ngjyra:
Blu
Përbërja:
50% pambuk 50 % Polyester
Masa gr/m2:
170 +/- 5 gr
Dendësia syth/10 cm:
D vertikale 210 +/-8 syth D horizontale 155 +/-18 syth
Trashësia e tekstili:
0.5 +/- 0.1 mm
Qendrueshmëria e ngjyrës: Nota 4-5
9. T - SHIRT ME MËNGË TË SHKURTA PËR POSTIER MESHKUJ
Përshkrimi i modelit:
Të ketë jakë, hapje para dhe mbërthimi me tre kopsa të vogla metalike të verdha. kopsat
në qendër kanë të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm
relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE” . Bluzat të jenë me mëngë të shkurtra .
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës Shqiptare.
12

Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-rë.
Trikotazh blu-cilësia e I-rë me këto të dhëna:
Ngjyra:
Blu
Përbërja:
50% pambuk 50 % Polyester
Masa gr/m2:
170 +/- 5 gr
Dendësia syth/10 cm:
D vertikale 210 +/-8 syth D horizontale 155 +/-18 syth
Trashësia e tekstili:
0.5 +/- 0.1 mm
Qendrueshmëria e ngiyrës:
Nota 4-5
10. T - SHIRT ME MËNGË TË GJATA PËR POSTIER MESHKUJ
Përshkrimi i modelit:
Të ketë jakë, hapje para dhe mbërthimi me tre kopsa të vogla metalike të verdha, kopsat
në qendër kanë të stampuar në reliev emblemën e postës ku shkruhet në mënyrë gjysëm
relievi me shkronja kapitale “POSTA SHQIPTARE” . Bluzat të jenë me mëngë të gjata.
Në krahun e majtë ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës Shqiptare.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-re.
Trikotazh blu-cilësia e I-rë me këto të dhëna:
Ngjyra:
Blu
Përbërja:
50% pambuk 50 % Polyester
Masa gr/m2:
170 +/- 5 gr
Dendësia syth/10 cm:
D vertikale 210 +/-8 syth D horizontale 155 +/-18 syth
Trashësia e tekstili:
0.5 +/- 0.1 mm
Qendrueshmëria e ngjyrës:
Nota 4-5
11. KAPELE PËR POSTIER FEMRA + MESHKUJ
Përshkrimi i Modelit:
Kapelja përbëhet nga kupa (pjesa e sipërme), fiksuesja dhe streha. Kupa duhet të jetë e
ndarë në 6 pjesë. Pjesët nga ana e brendshme duhet të jenë të kollaritura. Në pjesët e
mbrapme të kapeles fiksohen syze plastike për ajrim.
Në qendër ka të qendisur me ngjyrë të verdhë Logon e Postës Shqiptare.
Treguesit Fiziko Mekanik të Lëndës së I-rë.
Lënda e parë:
Dok
Përbëerja:
65% polyester,35% pambuk me rrjete antistatike
Ngjyra:
E zezë
Masa:
205g/m2 ±5
Thurja:
2x1 diagonal
Dendësia e fijeve ne 10 cm:
në bazë 480±10 në ind 210±10
Qendrueshmëria: :
në bazë 1050N ±5% në ind 550±5%
Numri metric:
në bazë 44Nm në ind 35Nm
Trashësia e tekstilit:
0.50mm±0.15mm
Gjerësia e tekstilit:
150cm
Qendrueshmëria e ngjyrës:
nota 4-5
Qendrueshmëria e ngjyrës duhet të jetë me notë 4-5 në giendje të thatë, njomë, në larje me
solucion, me sapun etj.
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Shkurtimi pas 5 larjesh: 3%.”
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, parashikohet shprehimisht 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.” Ndërsa në
nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,
vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.“
III.1.4.Në nenin 23, pika 4, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, parashikohet se: “4. Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të
përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime,
modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet
teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për
njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por
edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe
funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të
kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit
duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në
përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin. “
III.1.5.Në nenin 27 pika 6 gërma “a” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që
tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimitdhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike; dhe/ose
c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
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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.
III.1.7.Gjithashtu një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai
barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve, parashikuar nga neni 2 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës barazisë, dhe mosdiskriminimit
janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera
nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin
ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato.
III.1.8.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesat e autoritetit kontraktor në lidhje
me mostrën e artikujve në shtojcën “Specifikime teknike”, janë elementë lehtësisht të
dallueshëm, të verifikueshëm dhe të matshëm. Pas verifikimit të mostrave të dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e autoritetit kontraktor, K.P.P. konstaton se artikujt
“Këmishë me mëngë të gjata për sportelistë meshkuj dhe këmisha me mëngë të gjata për
sporteliste femra”, të dorëzuar në cilësinë e mostrës nga operatori ekonomik “Malbertex”
sh.p.k. nuk plotësojnë specifikimet teknike, pasi kollaritja e jakës së tyre nuk është e
përforcuar me fortesë të plotë sipas kërkesave të autoritetit kontraktor në shtojcën 10 të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi. KPP konstaton se
edhe artikulli “Xhup për postier meshkuj” nuk plotëson specifikimet teknike, pasi xhepi i
brendshëm i tij për celularin nuk disponon kapak sipas kërkesave, si dhe nga vetëm një
testim i thjesht i kryer, u konstatua se materiali i këtij xhupi nuk është kundra shiut pasi
është i depertueshëm nga lagështira, në kundërshtim me cfarë ka kërkuar autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu, nga verifikimi i mostrës kollare të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, u
konstatua se qëndisja e logos nuk është pas lidhjes së kollares sipas përcaktimeve të
autoritetit kontraktor në shtojcën 10 “Specifikime teknike”, por është në fund të saj, fakt ky i
pranuar edhe vetë nga ankimuesi në ankesën e paraqitur pranë KPP.
III.1.9.KPP thekson se kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës dhe rrjedhimisht ky i fundit
do të konsiderojë 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. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të përcaktuar në dokumentat e tenderit, apo
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dorëzimi i qoftë një mostre jo në përputhje me specifikimet tekinke, përbën shkak për
skualifikim. Referuar legjislacionit në fuqi, mostra i shërben autoritetit kontraktor për të
vlerësuar nëse një operator ekonomik disponon kapacitete për të siguruar produktin sipas
specifikimeve të kërkuara. Në rastin konkret mostrat për artikujt “Këmishë me mëngë të
gjata për sportelistë meshkuj dhe këmisha me mëngë të gjata për sporteliste femra”, “Xhup
për postier meshkuj” dhe “Kollare” të dorëzuara nga operatori ekonomik “Malbertex”
sh.p.k., nuk mund të konsiderohen se janë në përputhje me kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.1.10. K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime
në lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të
veçanta të kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, parashikuar nga neni 63
pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar parashikohet se “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”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë
të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do
të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri
në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika
1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se
“[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga
autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë
se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të
përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur
dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës,
duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr
dokumentet e tenderit […]”
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k., nuk
qëndrojnë.
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III.2.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues ”Malbertex” sh.p.k.,
për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë, pasi
operatori ekonomik ankimues nuk përmbush specifikimiet teknike dhe gjendja e tij faktike
juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve
të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e
për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin
administrativ.
III.3.Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues ”Malbertex” sh.p.k. mbi
kualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Euro 2001” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se:
III.3.1.Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), 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.”
III.3.2.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të argumentojë se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si
rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP nuk mund të pranohet.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që operatori ekonomik ankimues, jo vetëm që duhet të
ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që
ka marrë autoriteti kontraktor. Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas
ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij
në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga
KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori
ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë
shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm i drejtpërdrejtë nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi. Për
këtë arsye, këto pretendime nuk do të mërren në shqyrtim.
Për sa më sipër, 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

17

Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Malbertex” sh.p.k për procedurën e
prokurimit, “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje Uniforma”, me nr. REF59554-03-29-2018, me fond limit 14,177,900 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
26.04.2018, nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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. 1043 protokolli Datë 01.06.2018
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