REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 976/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Ekspo Sistem” sh.p.k, dhe “Ilar” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-5255710-07-2016 me objekt: “Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve
të përdorura (TVMP)”, me fond limit 17.363.500 lekë pa TVSH e
zhvilluar nё datёn 03.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Ankimues:

“Adel-Co” sh.p.k
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi,Tiranë.
“Ilar” sh.p.k
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr.17,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Rruga “Irfan Tomini” (Ish-Zyrat e OA-së), Tiranë
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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
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
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë
operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. 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.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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 ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 10.10.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-52557-10-07-2016 me objekt: “Blerje të pullave të
taksës vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP)”, me fond limit 17.363.500 lekë pa TVSH e
zhvilluar nё datёn 03.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor.
II.2. Në datën 03.11.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 10.11.2016 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:
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-

“Ekspo Sistem”
“Ilar”
“Kristalina KH”
“Adel CO”
“Onufri”
“Albdesing PSP”

9.827.290,00
9.922.000,00
10.373.000,00
12.131.900,00
12.244.650,00
15.875.200,00

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 10.11.2016 operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
II.5. Në datën 15.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Adel CO” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
a. Mangësitë e Shoqërisë Ekspo Sistem:
1. Përsa i përketë Shoqërisë Ekspo Sistem e renditur në vend të parë, sipas informacioneve që ne
kemi kjo shoqëri nuk është e aftë të prodhojë pullën sipas të gjitha specifikimeve teknike të
kërkuara nga ana juaj në dst. Këtë informacion e bazojmë në pullën e vitit 2014 të cilën e ka
prodhur kjo firmë dhe nuk i është përmbajtur të gjitha specifikimeve teknike të përcaktuara në
DST. Pika kryesore për prodhimin e pullës është se pulla e taksës nuk duhet të prodhohet me
letër pasi nga lagështia që prodhohet në mjet apo xham (nga kondesimet) letra jepet apo
griset. Sa thamë më lart, modeli i paraqitur nga kjo firmë nuk i përmbush të gjitha elementët e
specifikimeve teknike e verifikuar edhe me sy të lirë, po ashtu sipas specifikimeve teknike të
kërkuara nga ju, pasi në provën e bërë në kushtet e lagështisë kjo pullë deformohet.
2. Në vërtetimin e OSHEE-së të paraqitur nga kjo firmë, titullari i kontratës me nr.
TR2D020098119507, nuk është Ekspo Sistem, por është abonenti familjar Z. SH.K, ku sipas
VKM nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”. Pra, po ti referohemi VKM-së së mësipërme zotëria në fjalë duhet të
kishtë paraqitur kontratë qiraje midis Ekspo Sistem dhe Z. Sh.K, por nuk ka paraqitur këtë
kontratë, referuar edhe vendimeve të KPP-së, ajo i ka skualifikuar operatorët ekonomikë që
nuk kanë pasur kontrata jofamiljare me OSHEE.
3. Problemi tjetër dhe kryesor që ka kjo shoqëri është bilanci i paraqitur në këtë procedurë
prokurimi i cili nuk përmbush kërkesat e përcaktuara nga ligji dhe qëllimi kryesor për të cilin
kërkohet bilanci. Bilanci kërkohet që AK të krijojë bindjen se operatori ekonomik ka
kapacitetet e duhura për të realizuar kontratën. Pasqyrat financiare tregojnë një pamje të një
kompanie në një kohë të caktuar duke përshkruar asetet, detyrimet si dhe kapitalin e
aksionerëve apo pronarëve. Duke qënë se dhe në eksperiencat e mëparshme që ka patur kjo
firmë është skualifikuar për këtë arsye dhe nga informacionet që ne kemi për bilancet e kësaj
firme të cilat kanë rezultuar jo të sakta, po ju paraqesim një shpjegim teknik për të treguar
pasaktësitë me shifrat e bilancit. Më konkretisht:
Po të shohim detyrimet totale dhe ato afatshkurtra si dhe duke ju referuar bilancit të një viti
më parë shohim që detyrimet afatshkurtra dhe ato totale nuk janë të sakta, gjë e cila tregon se
nuk është pamje e vërtetë e shifrave të këtij bilanci. Një tjetër pasaktësi që vlen të vihen në
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dukje është se bilanci i paraqitur tek ju në mënyrë elektronike nuk është i plotë pasi nuk ka
bashkëngjitur raportin e auditit të pavarur, i cili është pjesë përbërëse e bilancit.
4. Duke ju referuar cmimit të ofertuar nga kjo shoqëri, cmimi i cili del anomalisht i ulët, atëherë
me të drejtë lind pyetja a ju ka paraqitur kjo firmë një argumentim të detajuar të cmimit nga
firma Kineze e cila do të realizojë prodhimin e pullave. Si mund të merret për bazë
përllogaritja e cmimit nga kjo firmë kur modeli i paraqitur është letër dhe që këtu fillon
abuzimi i cmimit?
Ky produkt nuk do të prodhohet nga shoqëria Ekspo Sistem pasi nuk ka fuqi punëtore dhe
makineritë e duhura. Pra, argumentimi i cmimit duhet të ishte bërë nga firma Kineze për
llogari të Ekspo Sistem, pasi është ajo firmë e cila do të bëj prodhimin e pullës së taksës së
mjeteve të përdorura. Ky argumentim duhet të jetë i detajuar në cdo element të ndërtimit të
anës ekonomike të ofertës, duke përfshirë të gjitha proceset e prodhimit deri të transporti dhe
zhdoganimi i mallit. Për këtë arsye cmimi anomalisht i ulët për përllogaritjet e bërë nga Ekspo
Sistem janë shumë të përcipëta pasi një punim special dhe me një vlerë të madhe monetare sic
është edhe pulla nuk mund të bëhet me një faqe format A4 që ka paraqitur kjo firmë.
b. Mangësitë e Shoqërisë ILAR:
1. Përsa i përketë kualifikimit të shoqërisë “ILAR” sh.p.k, duke qene se këtë shoqëri e njohim
shumë mirë, ju bëjmë me dije se kjo shoqëri nuk ka kontrata të ngjashme të kësaj fushe dhe si
rrjedhojë nuk e plotëson pikën 3.2 Kapaciteti teknik.
Edhe pse shoqëria “ILAR” sh.p.k është me shumë eksperiencë në fushën e shtypshkrimeve
kampioni i paraqitur nga kjo shoqëri nuk është sipas specifikimeve teknike, pasi kjo shoqëri
nuk ka makineritë e duhura për të prodhuar këtë pullë dhe ka bërë po të njëjtin gabim, si firma
Kristalina K-H, ka bërë shtyp 4 ngjyra me tetër adezive. Pra, theksojmë se nuk janë të
pasqyruara të gjitha elementët e sigurisë të kërkuara nga ju në specifikimet teknike, pasi
numratori i vendosur në pullë fshihet lehtësisht me dorë. Po ashtu edhe prerja e pullës nuk
është sipas formatit të duhur, si dhe shumë elementë të tjerë sigurie nuk janë paraqitur por
është bërë shtyp offset dhe është apikuar boja floreshente ku dhe kjo në kushtet e një kondesimi
të lagështirës do të prishet në një kohë shumë të shkurtër.
2.

Duke qenë se cmimi i ofruar nga“ILAR” sh.p.k del anomalisht i ulët dhe duke qenë se e
njohim teknologjinë e kësaj firme, është e sigurt se kjo pullë do të prodhohet jashtë shtetit pasi
kjo shoqëri nuk ka teknologjinë e duhur për prodhimin e saj pasi nuk ka makineri rotative.
Meqenëse cmimi ka dalë anomalisht i ulët dhe prodhimi do të bëhet jashtë shtetit, a është
përllogaritur në kosto puna që do të bëhet, fitimi i fimës së huaj, ambalazhimi, transporti,
zhdoganimi dhe shpenzimet deri në mbërritjen e mallit në magazinën e “ILAR” sh.p.k?A janë
llogaritur të gjitha këto në argumentimin e cmimit sikur do ta prodhojë vetë këtë pullë,
atëherë lind pyetja si do ti realizojë pullat të cilat janë me rrulon? Që në këtë moment kjo
firmë duhet të ishte skualifikuar.

3.

Një tjetër element që duhet përmendur si mangësi e theksuar është se bilanci i paraqitur nga
kjo shoqëri nuk është i saktë pasi është bilanc me borxhe shumë të mëdha. Për këtë arsye po ju
japim një shpjegim teknik sipas informacioneve që ne kemi. Nga vështrimi që i bëjmë bilancit
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të paraqitur, ajo që bie në sy është që totali i detyrimeve është shumë i lartë krahasuar me
aktivet, e thënë thjesht borxhet janë shumë të larta. Për të bërë një analizë të këtij treguesi na
ndihmon dhe raporti i kapitalit punues neto. Kapitali punës neto shpjegon se cfarë vlere
monetare mbetet pasi një kompani paguan të gjitha detyrimet aktuale të saj. Kapitali punues
neto duhet të mbetet pozitiv në mënyrë që kompania të jetë në gjëndje për të vazhduar me
operacionet e përditshme.
Duke qenë se kjo firmë nuk ka kontrata të ngjashme, modeli nuk është sipas specifikimeve
teknike të kërkuara, cmimi anomalisht i ulët nuk është argumentuar bindshëm dhe për bilancet
me tregues negativ kjo firmë duhet të ishte skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
c. Mangësitë e firmës Kristalina KH:
1. Shoqëria Kristalina KH është pa përvojë në këtë fushë dhe nuk është e aftë të prodhojë pullën e
kërkuar nga ana juaj. Duke patur këtë mungesë përvojë kjo shoqëri nuk plotëson pikën 3.2
Kapaciteti teknik.
2. Përsa i përket modelit të paraqitur Kristalina KH, ky model nuk i përmbush të gjitha
specifikimet teknike të përcaktuara në DST. Ju keni kërkuar elementin “Guilloche”, ju lutem
mund të na thoni se ku e ka të aplikuar këtë element kjo shoqëri? Gjithashtu pjesa adezive
duhet të jetë nga ana e shtypit në mënyrë që kur të bëhet ngjitja në xham, ngjitësi të ketë
fortësinë e duhur dhe të mos shkëputet dhe në rast se tentohet të shkëputet nga xhami, pulla
duhet të shkatërrohet dhe të mos jetë më e përdorshme.
3. Njëkohësisht kërkojmë verifikimin e vërtetimit të OSHEE-së, si dhe nga informacionet që kemi
për bilancin që kjo firmë ka paraqitur, jemi dakort që është pozitiv, por nuk ka bashkëngjitur
raportin e auditit të pavarur.
II.6. Në datën 21.11.2016, me shkresën nr. 18011/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Adel CO”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor. Më konkretisht:
Shoqëria Kristalina KH ka paraqitur disa fatura tatimore dhe kontrata për punë të ngjashme të
cilat nuk i përmbushin kriteret e parashikuara nga DST si punë të ngjashme.
Shoqëria Kristalina KH ka deklaruar që i plotëson të gjitha kriteret teknike sipas shtojcës 5 të
parashikuar në DST.
Shoqëria Kristalina KH ka paraqitur si dokument të tenderit një vërtetim nga operatori OSHEE
me nr. 9025 Prot., datë 30.10.2016 se me numrin e kontratës TRXXXX i korrespondon subjektit
Kristalina KH.
Përsa i përket pretendimeve të sipërpërmendura nga operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k janë
pjesërisht të drejta dhe konkretisht duke ju referuar pikës 8:
Shoqëria Kristalina KH ka paraqitur disa fatura tatimore dhe kontrata për përvojë të mëparshme
të cilat nuk e përmbushin kriterin e parashikuar nga DST pika 3.2 Kapaciteti teknik, si përvojë të
ngjashme, të cilën Operatori ekonomik Kristalina KH nuk e përmbush në bazë të dokumentacionit
të paraqitur në tender.
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II.7. Në datën 25.11.2016, pala ankimuese “Adel CO” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 10.11.2016 operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
II.9. Në datën 16.11.2016, operatori ekonomik ankimues “ILAR” sh.p.k., kundërshton vendimin e
KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Nga renditja e nxjerrë nga Autoriteti Kontraktor në datë 10.11.2016 në adresën elektronike të
APP-së, shikojmë se operatori ekonomik “Ekspo Sistem” është renditur i pari me ofertën 9827290
lekë pa TVSH kurse operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k është renditur i dyti me ofertën me vlerë
9922000 lekë pa TVSH. Duke parë se oferta e operatorit ekonomik “Ekspo Sistem”, është në një
vlerë edhe më të ulët se operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k, rrjedhimisht është një ofertë
anomalisht e ulët. Ne mendojmë se operatori ekonomik “Ekspo Sistem” është një firmë jo
korrekte, ka dhënë argumenta jo të sakta sepse ajo nuk është një firmë prodhuese dhe nuk ka
kapacitetin e duhur (fatura blerje) për prodhimin e objektit të tenderit. Gjithashtu edhe në të
kaluarën ajo ka një histori jo korrekte, për shtypjen dhe cilësinë e mallrave që ka prodhuar.
II.10. Në datën 22.11.2016, me shkresën nr. 18062/1 prot, operatori ekonomik ankimues “ILAR”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.11. Në datën 02.12.2016, pala ankimuese “ILAR” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Në datën 23.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Ekspo Sistem”
“Ilar”
“Kristalina KH”
“Adel CO”
“Onufri”
“Albdesing PSP”

9.827.290,00
9.922.000,00
10.373.000,00
12.131.900,00
12.244.650,00
15.875.200,00

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.13. Nëpërmjet shkresës nr. 18951 prot., datë 05.12.2016, protokolluar me tonën me nr. 2363/2
në datën 06.12.2016, me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme
të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II.14. Në datën 14.12.2016, nëpërmjet shkresës nr. 2363/4 prot, Komisioni i Prokurimit Publik, i
ka ka kërkuar autoritetit kontraktor të paraqiten pranë ambienteve të këtij komisioni, mostrat e
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dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues “ILAR” shpk, pjesmarrës në procedurën e prokurimit
të sipërcituar.
II.15. Në datën 16.12.2016, nëpërmjet shkresës nr. 19573/1 prot, protokolluar me tonën me
numër 2363/5 datë 19.12.2016, autoriteti kontraktor ka paraqitur fotokopje të proces verbalit nr. 2,
datë 03.11.2016 dhe mostrat origjinale të dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues “ILAR”
shpk.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Adel-Co” sh.p.k dhe “ILAR” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të operatorëvë ekonomikë “Ekspo Sistem” sh.p.k dhe “ILAR” sh.p.k
me arsyetimin se: “Argumentimi i ofertës anomalisht të ulët nga këto shoqëri nuk është bërë në
përputhje me ligjin “Për prokurimin Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.1.2. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikon 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 të vazhdojë me procesin
e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda
3 ditëve pune 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 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.
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[…]”.
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III.1.3. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikon 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.1.4. Nga llogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik, referuar bazës ligjore si më
sipër cituar, rezulton se ofertat e operatorëve ekonomikë “Ekspo Sistem” sh.p.k dhe “Ilar” sh.p.k
janë anomalisht të ulët dhe sipas informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se edhe Komisioni
i Vlerësimit të Ofertave e ka konstatuar këtë fakt dhe ka kërkuar që nga operatorët ekonomikë të
paraqiteshin shpjegime për ofertën ekonomike të paraqitur, sic parashikohet në nenin 56, pika “a”
dhe “b”.
III.1.5. KPP konstaton se, nga interpretimi i nenit 56, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ashtu siç edhe autoriteti kontraktor i ka kërkuar operatorëve
ekonomikë, respektivisht me shkresën nr. 17672 prot., datë 08.11.2016 dërguar shoqërisë “Ekspo
Sistem” sh.p.k dhe nëpërmjet shkresës nr. 17673 prot., datë 08.11.2016 dërguar shoqërisë “ILAR”
sh.p.k, të argumentojnë analizën e kostos. Barra e provës mbi argumentimin e ofertës anomalisht
të ulët, i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar si e tillë nga Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave, në zbatim të VKM 914, datë 29.12.2014. Gjithashtu, KPP gjykon se,
argumentimi i ofertës anomalisht të ulët, njëherazi duhet të plotësojë kushtet e përcaktuara në
nenin 56 të LPP, për t’i dhënë garanci, si edhe bindje autoritetit kontraktor për realizimin me
sukses të kontratës objekt prokurimi.
Në këtë kontekst, është detyrë e operatorit ekonomik oferta e të cilit është konstatuar anomalisht e
ulët, të paraqesë prova shkresore para autoritetit kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punëve,
mallrave apo të shërbimeve, të propozuara prej tij, etj. Sqarojmë se qëllimi i argumentimit të
kushteve të mësipërme lidhet drejtpërdrejtë me shmangien e riskut që mund të sjellë një ofertë, e
cila rezulton anomalisht e ulët, risk i cili mund të shfaqet në disa drejtime si: rreziku për
moskryerjen e furnizimit në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja
e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e furnizimit brenda afateve kohore të
parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e furnizimit gjatë periudhës së
ripublikimit të procedurës së tenderit në rast të mos zbatimit të kontratës nga ana e operatorit
ekonomik, oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët etj.
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III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik thekson se, referuar nenit 1, pika 2, gërma “b”, të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se “Qëllimi i këtij
ligji është: të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale”,
mirëpërdorimi i fondeve publike, përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të
ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por
gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si
anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.
III.1.7. Nga verifikimi i informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor,
rezulton se, nga ana e operatorit ekonomik “Ekspo Sistem” sh.p.k me synim
justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët është dorëzuar dokumentacioni “Sqarimi”
datë 08.11.2016 me objekt: “Sqarim mbi ofertën ekonomike”.
Në këtë shkresë operatori ekonomik “Ekspo Sistem” sh.p.k ka informuar (citojmë):
Malli për shkak të të specifikave që kanë të bëjnë me elementët e sigurosë dhe cilësinë e tij, do të
prodhohet në R.P Kinë
Origjina: e mallit është Republika Popullore e Kinës dhe në aspektin ekenomik të procesit e
fabrikimit, kostoja e këtij prodhimi është shumë më e ulët në krahasim me vendet e Europës.
Cmimi: i blerjes së lëndës së parë letrës është rreth 2-3 herë më i ulët se cmimi në Europë, pra
janë kushte jashtëzakonisht favorizuese në dispozicion të shoqërisë për blerjen e mallit me cmim të
ulët.
Kostoja: e krahut të punës dhe prodhimit të Firmave prodhuese Kineze janë disa herë më të ulta
nga ato të prodhimit në Europë pasi legjislacioni i punës si dhe kushtet e punës që janë në fuqi
inkurajojnë prodhimin e mallrave me cmim të ulët.
Cilësia: Këto prodhime specifike realizohen me cilësi mjaft të lartë në R.P. të Kinës pasi Kina
është e njohur për cilësinë e lartë të shtypshkrimeve.
1. Analizë kosto:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Elementët e kostor së importit
Lëndë e parë
Lëndë ndihmëse Bojra shtypi, lastr, etij
Printim të elementëve të sigurisë, hologramë
Shpenzime konstante (paga, sigurime, energji)
Transport Expres by Air
Vlera totale USD
Vlera Totale konvertuar me 124 lekë/USD
Doganë
Tatim taksa
Fitimi
Vlera Totale në lekë

Vlera në Usd
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elementët e mësipërm të kostos janë sipas të dhënave nga Shtypshkronja Kineze ku do të
realizohet printimi i pullës me të gjitha elementët e sigurisë të kërkuara nga Autoriteti kontraktor.
[...]
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III.1.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi për justifikimin e ofertës
anomalisht të ulët, rezulton se operatori ekonomik, bazuar në legjislacionin e sipërcituar, nuk ka
paraqitur asnjë dokumentacion mbështetës apo provues si: fatura tatimore, fletë zhdoganimi, apo
ndonjë dokumentacion tjetër, që të argumentojë kushtet apo elementët e favorshëm pse kjo ofertë
anomalisht e ulët nuk krijon asnjë rrezik për mosrealizimin me sukses të kontratës. Akoma më tej,
rezulton se, operatorit ekonomik ka pranuar se malli për shkak të specifikave do të prodhohet në
R.P. Kinë dhe nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion provues ose mbështetës për të dokumentuar
me prova shkresore një fakt të tillë.
Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga
ana e operatorit ekonomik – oferta e të cilit në zbatim të formulës të përcaktuar në legjislacion ka
dalë anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime të cilat nuk janë të mbështetura në fakte e prova që
të argumentojnë ofertën anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së përzgjedhur, zgjidhjeve
teknike të posaçme, kushte përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi apo origjinaliteti i punës
së propozuar), duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në të gjithë elementët e saj,
me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Adel Co” sh.p.k dhe “ILAR” sh.p.k
qëndron.
III.1.9. Nga verifikimi i informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor,
rezulton se, nga ana e operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k me synim justifikimin/argumentimin e
ofertës anomalisht të ulët është dorëzuar shkresa me nr. extra Prot., datë 09.11.2016 me objekt:
“Përgjigje kërkesës për argumentim çmimi mbi ofertën tonë ekonomike për tenderin me objekt
“Blerjen e pullave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura TVMP”, për D.P.SH.T.R-ë.”.
Në këtë shkresë operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k ka informuar (citojmë) dhe bashkëlidhur:
Kosto Prodhimi:
1. Letër adezive: ..*..= X
2. Lastra ..*..= X
3. Bojë ..*..= X
4. Formë prerje ..*..= X
5. Hologramë- ..*..= X
6. Fuqia puntore- ..*..= X
Totali = X lekë
Fitimi= X lekë
Vlera= X lekë
- Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
546, datë 30.03.2015
- Deklaratë doganore
- Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
012, datë 04.04.2016
- Faturë tatimore Shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
3904, datë 23.04.2016
- Faturë Shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numër 755, datë
04.11.2016
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III.1.10. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se,
me synim justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nga ana e operatorit ekonomik
“ILAR” sh.p.k është dorëzuar dokumenti “Argumentim cmimi anomalisht të ulët” me zërat
përkatës të shpenzimeve për secilin titull dhe vlerën totale të tyre. Bashkëngjitur argumentimit
shoqëria “ILAR” sh.p.k ka paraqitur faturat tatimore, të cilat tregojnë cmimet për blerjen e bazës
materiale për realizimin e produktit përfundimtar dhe arrijnë të krijojnë bindjen për garantimin e
një kontrate të suksesshme.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel CO” nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel-Co” sh.p.k për kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k me arsyetimin se: “Bilanci i paraqitur nga kjo
shoqëri nuk është i saktë pasi është bilanc me borxhe shumë të mëdha”, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në
pikën 1.2/ “a”, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve (të 3 (tre) viteve të fundit financiar), të
paraqitura në autoritetet përkatëse.
III.2.2. Nga verifikimet, në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
- Pasqyrat financiare vjetore 2013
- Pasqyrat financiare vjetore 2014 & Raport i Auditorëve të Pavarur
- Pasqyrat financiare vjetore 2015 & Raport i Auditorëve të Pavarur
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.2.4. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 5 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet shprehimisht:
Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse:
dhe/ose
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b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor
në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet; dhe/ose
III.2.5. Referuar kriterit të sipërcituar lidhur me paraqitjen e kopjeve të certifikuara të një ose më
shumë bilanceve (të 3 (tre) viteve të fundit financiarë), të paraqitura në autoritetet përkatëse,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor thjesht dhe vetëm ka kërkuar që
kopja e bilanceve të jenë të paraqitura në autoritetet përkatëse, pa kërkuar në asnjë moment që nga
ana e operatorëve ekonomikë duhen të paraqiteshin bilance me aktivitet pozitiv.
Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni
27 “Kontratat e mallrave”, pika 3 parashikohet shprehimisht se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti ka vlerësuar ofertën e operatorit ekonomik mbi
bazën e kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Autoriteti kontraktor në vlerësimin e
ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër, i cili nuk është i përfshirë në kriteret e
kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit, kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht 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.
Komisioni gjykon se vendosja e kritereve për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit 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, si edhe do ta 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 dokumentat e
tenderit.
Autoriteti kontraktor duhet të bëjë vlerësimin e ofertave mbi bazën e kritereve të përcaktuara në
dokumentat e tenderit, duke përjashtuar këtu vlerësimin mbi dokumenta shtesë të pakërkuara apo
papërcaktuara nga ky i fundit në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k
ka paraqitur dokumentacionin konform kërkesave të vecanta për kualifikim.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel CO” nuk qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel-Co” sh.p.k për kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k me arsyetimin se: “kjo shoqëri nuk ka kontrata
të ngjashme të kësaj fushe dhe si rrjedhojë nuk e plotëson pikën 3.2 kapacitetin teknik”, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, në pikën 2.3/ “A”,
rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për
furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera dhe të realizuara gjatë tri viteve të fundit në vlerë
jo më e vogël se 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) lekë, që është realizuar gjatë tri viteve
të fundit.
A.1 Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga
një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.
Ose
A.2 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.3.2. Nga verifikimet, në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR”
29233591, datë 26.02.2016
Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR”
26069468, datë 27.11.2015
Faturë shitje, Nr. i faturës 381, datë 27.11.2015
Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR”
29233572, datë 09.02.2016
Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR”
21234137, datë 29.04.2015
Faturë shitje, Nr. i faturës 2050, datë 29.04.2015
Faturë shitje, Nr. i faturës 160, datë 29.04.2015
Faturë shitje, Nr. i faturës 159, datë 29.04.2015
Faturë shitje, Nr. i faturës 158, datë 29.04.2015

sh.p.k dhe subjekti privat me numër serie
sh.p.k dhe subjekti privat me numër serie

sh.p.k dhe subjekti privat me numër serie
sh.p.k dhe subjekti privat me numër serie

III.3.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.”
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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.3.4. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni
27, pika 4, përcaktohet se: “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 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.3.5. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në procedurë (Faturave tatimore të shitjes)
Komisioni konstatoi se këto dokumente përmbajnë gjithë elementët formalë dhe material, si datat,
shumat dhe sasitë e mallrave të funizuara si dhe nr. serial përkatës.
Sa më sipër Komisioni Prokurimit Publik gjykon se në rregullat e prokurimit publik dhe në
dokumentat standarte të tenderit është kërkuar “furnizime të ngjashme” dhe jo “furnizime të
njëjta”. Dokumentacioni (faturat tatimore) i paraqitur nga operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k.,
provon se ka eksperiencë të ngjashme me objektin e prokurimit. Gjithashtu provohet se gëzon
eksperiencën e mëparshme të shërbimit, dhe se disponon kapacitetin e nevojshëm për përmbushjen
me sukses të kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel CO” nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel-Co” sh.p.k për kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k me arsyetimin se: “modeli nuk është sipas
specifikimeve teknike të kërkuara”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”,“Kapaciteti Teknik”,të dokumentave të
tenderit të procedurës objekt ankimimi, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin:
Model (mostër)sipas modelit ilustrues të paraqitur në specifikimet teknike sipas figurës nr.1 duke
respektuar të gjithë elementët grafikë, të sigurisë dhe të materialit të letrës së përdorur.
III.4.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave standarde të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
1. Për realizimin e pullës së taksës do të përdoret shtyp offset 4 (katër) ngjyrësh.
2. Pulla do të përmbajë mikrotekst qartësisht të lexueshëm në zmadhimin 8X (8 herë).
3. Pulla do të jetë e pajisjur me numër serie me 8 (tetë) karaktere, ku 2 (dy) të parat janë gërma
dhe 6 (gjashtë) karakteret e tjera janë numra.
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4. Formati i numrit serial të pullës do të jetë AF 000001.
5. Numri i serisë së pullave është progresiv në rritje dhe i papërsëritshëm.
6. Të dyja pjesët përbërëse të një pulle do të kenë numër serie dhe ky numër do të jetë i njëtjë për
të pjesët e një pulle takse.
7. Pulla në tërësi të paraqesë një kompleksitet pjesësh, lehtësisht të shkëputshme që të sigurojë
grisjen e saj në rast tentative heqje nga xhami i automjetit.
8. Pulla të ketë një ngjitës të fortë për ti rezistuar kushteve natyrore për një periudhë mbi 1 (një)
vjecare në xhamin e automjetit si dhe rezistencë ruajtje të pamjes grafike nën ndikimin e
kushteve natyrore të mësipërme.
9. Pulla të jetë e pajisur me një mbulesë ngjitëse mbi pjesën e lexueshme të saj e cila do te jetë
lehtësisht e shqitshme në mënyrë që të sigurohet ngjitja në xham e pullës.
10. Dimensionet fizike të pullës së plotë janë 70mm x 105mm (lartësi x gjerësi).
11. Pulla duhet të mundësojë ndarjen fizikisht, lehtësisht dhe qartësisht në dy pjesë; njëra me
dimensionet 70mm x 70mm dhe tjetra me dimensionet 70mm x 35mm (kjo sipas modelit
bashkangjitur).
12. Ndarja e pullës në dy pjesë nuk duhet të kërkojë pajisje apo aksesorë ndihmës për të bërë këtë
ndarje (psh pa nevojën e gërshërëve, thikave prerëse etj) por të jetë e gatshme për tu ndarë me
dorë (njësoj si kundrabiletë).
13. Paketimi do të jetë në kuti, rrula apo cdo formë tjetër paketimi por në pjesën e jashtme të
paketimit do të jetë e shkruar dhe etiketuar saktë dhe qartë numri i pullave dhe seria përkatëse
e fillimit dhe mbarimit sipas cdo paketimi.
14. Ngjyra e dy pjesësve përbërëse të pullës mund të jetë e njëjtjë, mund të jetë e ndryshme (me
ngjyrë të vecantë secila), mund të jetë e alternuar (njëra pjesë me ngjyrë dhe tjetra
transparente). Ky dizenjim lidhur me ngjyrën e saktë do ti jepet vetëm operatorit ekonomik
fitues.
15. DPSHTRR ruan të drejtën që të ndryshojë emërtimin përkatës të pullës, pamjen grafike të saj
deri në momentin e lidhjes së kontratës me subjektin fitues të tenderit në varësi të ndryshimeve
ligjore të detyruara për tu paraqitur në dizenjimin e saj (ndryshim emërtimi, institucioni,
ndryshim logo, elementi grafik apo sigurie etj).
16. Specimeni i paraqitur më poshtë është orientues sepse ngjyra përfundimtare, formati dhe
madhësia e shkrimit, vendosja e elementeve grafikë etj për arsyet e mësipërme dhe arsye
sigurie do ti jepen saktësisht vetëm subjektit fitues në momentin e lidhjes së kontratës pas
përfundimit të procedurës së tenderimit përkatës që do të zhvillohet për këtë qëllim.
17. Asnjë nga ndryshimet mes atyre të paraqitura në dokumentat paraprake dhe ato që do ti jepen
subjektit fitues nuk do të ketë rol në ndryshimin e cmimit apo ofertës (llogjikisht kostos së
mallit të prokuruar).
18. Pulla do të përmbajë elemente të lartë sigurie si:
a) Shtyp ultravjollcë në tekst.
b) Shtyp ultravjollcë në elementet grafikë të saj.
c) Microtext.
d) Filigramë me hologramë me text DPSHTRR-2017-TVMP në mënyrë të përsëritur sipas
modelit grafik bashkangjitur.
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e) Guilloche sipas modelit të dhënë nga DPSHTRR.
19. Autoriteti kontraktor rezervon të drejtën në cdo kohë të bëjë cdo verifikim të konsideruar të
nevojshëm për origjinalitetin e produkteve të ofruara nëpërmjet një akti tjetër ekspertimi pranë
një Laboratori për këtë qëllim.
20. Nëse malli i lëvruar nuk është origjinal dhe sipas specifikimeve teknike, Autoriteti Kontraktues
rezervon të drejtën e mospranimit të mallit.
21. Për realizimin e modelit (mostrës) çdo operatori të interesuar i vihet në dispozicion, (kundrejt
paraqitjes së një kërkese me shkrim pranë Autoritetit Kontraktor), një CD me informacionin e
përcaktuar në specifikimet teknike, brenda ditës pasardhëse të punës.
[...]
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
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.4.4. Në Seksionin 1 të dokumentave standarte të tenderit “Hartimi i ofertës” parashikohet
shprehimisht:
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si
të papranueshme.
III.4.5. Nënenin 27 pika 6 e VKM-sënr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet shprehimisht 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 anulimit;
III.4.6. 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. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
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përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit.
III.4.7. Nisur nga sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, pretendimi i operatorit
ekonomik “Adel CO” sh.p.k, se në mostrat e paraqitura nuk janë të pasqyruara të gjitha elementët
e sigurisë të kërkuara në specikimet teknike, po ashtu prerja e pullës nuk është sipas formatit të
duhur dhe është aplikuar boja floreshente, etij, nuk qëndron pasi për autoritetin kontraktor është e
domosdoshme dhe e rëndësishme të vërtetohet që një operator ekonomik plotëson kriteret e
kërkuara, për sa kohë ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet. Për më tepër që nga ana e autoritetit kontraktor në shtojcën 10 “Specifikimet
teknike”, autoriteti kontraktor ka theksuar se ruan të drejtën që të ndryshojë emërtimin përkatës të
pullës, pamjen grafike të saj deri në momentin e lidhjes se kontratës. Lidhur me ngjyrat e pjesëve
përbërëse të pullës nga ana e autoritetit kontraktor, përcaktohet se ngjyrat e dy pjesësve përbërëse
të pullës mund të jetë e njëjtë, mund të jetë e ndryshme si dhe mund të jetë e alternuar, dizenjimi
lidhur me ngjyrën e saktë do ti jepet vetëm operatorit ekonomik fitues. Nga verifikimi i mostrave
të paraqitura, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k me
paraqitjen e mostrave plotëson elementin viziv dhe përmban elementët e sigurisë.
III.4.8. Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit
do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë. Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel CO” nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-52557-10-07-2016 me objekt: “Blerje të
pullave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP)”, me fond limit 17.363.500 lekë
pa TVSH e zhvilluar nё datёn 03.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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3. Autoriteti kontraktor të anullojë vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Ekspo Sistem” sh.p.k duke e skualifikuar atë nga procedura e prokurimit të
sipërcituar.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ILAR” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.2363 Prot ;Datë 25.11.2016
Nr.2379 Prot ;Datë 02.12.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha

18

Mendim kundër
Unë, anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, Kleves Janku nuk jam dakord me arsyetimin dhe
dispozitivin e vendimit për sa i përket argumentimit të ofertës anomalisht të ulët për shoqërinë
“ILAR” sh.p.k lidhur me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomikë ankimues “Adel CO”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-52557-10-07-2016 me
objekt: “Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP)”, me fond limit
17.363.500 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 03.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel CO” sh.p.k për skualifikimin e operatorit
ekonomik “ILAR” sh.p.k, me argumentin se “argumentimi i ofertës anomalisht të ulët nga kjo
shoqëri nuk është bërë në përputhje me ligjin “Për prokurimin publik”, vërej se:
I.1.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.”
I.1.2. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikon 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 të vazhdojë me procesin
e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda
3 ditëve pune 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 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.
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[…]”.
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I.1.3. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikon 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. […]”
I.1.4. Nga llogaritjet e kryera referuar bazës ligjore si më sipër cituar, rezulton se oferta e
operatorit ekonomik “Ilar” sh.p.k është anomalisht e ulët dhe sipas informacionit të autoritetit
kontraktor, rezulton se edhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e ka konstatuar këtë fakt dhe ka
kërkuar që nga operatori ekonomik të paraqesi shpjegime për ofertën ekonomike të paraqitur, sic
parashikohet në nenin 56, pika “a” dhe “b”.
I.1.5. Nga verifikimi i informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor,
rezulton se, nga ana e operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k me synim justifikimin/argumentimin e
ofertës anomalisht të ulët është dorëzuar shkresa me nr. extra Prot., datë 09.11.2016 me objekt:
“Përgjigje kërkesës për argumentim çmimi mbi ofertën tonë ekonomike për tenderin me objekt
“Blerjen e pullave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura TVMP”, për D.P.SH.T.R-ë.”.
Në këtë shkresë operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k ka informuar (citoj) dhe bashkëlidhur:
Kosto Prodhimi:
7. Letër adezive: ..x..= X
8. Lastra ..x..= X
9. Bojë ..x..= X
10. Formë prerje ..x..= X
11. Hologramë- ..x..= X
12. Fuqia puntore- ..x..= X
Totali = X lekë
Fitimi= X lekë
Vlera= X lekë
- Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
546, datë 30.03.2015
- Deklaratë doganore
- Faturë tatimore shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
012, datë 04.04.2016
- Faturë tatimore Shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numr fature
3904, datë 23.04.2016
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- Faturë Shitje ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjekti privat me numër 755, datë
04.11.2016
I.1.6. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se,
me synim justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nga ana e operatorit ekonomik
“ILAR” sh.p.k është dorëzuar dokumenti “Argumentim cmimi anomalisht të ulët” me zërat
përkatës të shpenzimeve për secilin titull dhe vlerën totale të tyre. Bashkëngjitur argumentimit
shoqëria “ILAR” sh.p.k ka paraqitur faturat tatimore, të cilat tregojnë cmimet për blerjen e bazës
materiale për realizimin e produktit përfundimtar por në asnjë rast nuk janë dhënë argumente dhe
sqarime se kujt zëri në analizën e kostos i përket çdo faturë.
Nga verifikimi i këtij dokumentacioni dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues në mbështetje të
ofertës së paraqitur në procedurën e mësipërme të prokurimit rezulton se ky dokumentacion nuk
është konform kërkesave të përcaktuara në specifikimet teknike. Më konkretisht, për zëra të
veçantë si paketimi i pullave dhe printimi i tyre sipas formatit të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor, nga ana e operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k nuk është parashikuar asnjë element ku
të përfshijë koston që do të përfshijë ky shërbim. Në këtë kontekst, gjykoj se argumentimi për
cmimin anomalisht të ulët paraqitur nga operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k nuk është e rregullt
dhe nuk përmban elementët të veçantë të ofertës.
Akoma më tej, nga dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k gjykoj se ka
një luhatje të madhe ndërmjet vlerës së faturave tatimore të shitje lidhur ndërmjet shoqërisë
“ILAR” sh.p.k dhe subjektit privat, më anë të të cilave ka vërtetuar eksperiencën e ngjashme dhe
formularit të ofertës. Më konkretisht, ne ofertën e paraqitur nga operatori ekonomik, për produktin
e ofruar “Pullë të taksës vjetore të mjeteve të përdorura”, ku dimensionet fizike të pullës së plotë
(kërkuar nga autoriteti kontraktor) janë 70mm x 105 mm (lartësi x gjerësi) është ofruar me cmimin
për njësi 22 lekë.Në faturat tatimore të shitjes ndërmjet shoqërisë “ILAR” sh.p.k dhe subjektit
privat, më anë të të cilave ka vërtetuar eksperiencën e ngjashme, operatori ekonomik në rolin e
shitësit ka ofruar këtë shërbim për pulla adezive me përmasa 8x 75 cm me çmim 35 lekë pa TVSH
pra gati dyfishin e çmimit që ka paraqitur në ofertë.
Sa më sipër, gjykoj se operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k me anë të dokumentacionit të paraqitur
nuk ka argumetuar nëpërmjet analizës së detajuar të cmimeve për zërat e preventivit ofertën
anomalisht të ulët, në përputhje me atë që është kërkuar nga autoriteti kontraktor.
I.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel CO” sh.p.k për skualifikimin e operatorit
ekonomik “ILAR” sh.p.k, me argumentin se “modeli nuk është sipas specifikimeve teknike të
kërkuara”, vërej se:
I.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”,“Kapaciteti Teknik”,të dokumentave të
tenderit të procedurës objekt ankimimi, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin:
Model (mostër)sipas modelit ilustrues të paraqitur në specifikimet teknike sipas figurës nr.1 duke
respektuar të gjithë elementët grafikë, të sigurisë dhe të materialit të letrës së përdorur.
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I.2.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave standarde të procedurës së prokurimit
objekt ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
22. Për realizimin e pullës së taksës do të përdoret shtyp offset 4 (katër) ngjyrësh.
23. Pulla do të përmbajë mikrotekst qartësisht të lexueshëm në zmadhimin 8X (8 herë).
24. Pulla do të jetë e pajisjur me numër serie me 8 (tetë) karaktere, ku 2 (dy) të parat janë gërma
dhe 6 (gjashtë) karakteret e tjera janë numra.
25. Formati i numrit serial të pullës do të jetë AF 000001.
26. Numri i serisë së pullave është progresiv në rritje dhe i papërsëritshëm.
27. Të dyja pjesët përbërëse të një pulle do të kenë numër serie dhe ky numër do të jetë i njëtjë për
të pjesët e një pulle takse.
28. Pulla në tërësi të paraqesë një kompleksitet pjesësh, lehtësisht të shkëputshme që të sigurojë
grisjen e saj në rast tentative heqje nga xhami i automjetit.
29. Pulla të ketë një ngjitës të fortë për ti rezistuar kushteve natyrore për një periudhë mbi 1 (një)
vjecare në xhamin e automjetit si dhe rezistencë ruajtje të pamjes grafike nën ndikimin e
kushteve natyrore të mësipërme.
30. Pulla të jetë e pajisur me një mbulesë ngjitëse mbi pjesën e lexueshme të saj e cila do te jetë
lehtësisht e shqitshme në mënyrë që të sigurohet ngjitja në xham e pullës.
31. Dimensionet fizike të pullës së plotë janë 70mm x 105mm (lartësi x gjerësi).
32. Pulla duhet të mundësojë ndarjen fizikisht, lehtësisht dhe qartësisht në dy pjesë; njëra me
dimensionet 70mm x 70mm dhe tjetra me dimensionet 70mm x 35mm (kjo sipas modelit
bashkangjitur).
33. Ndarja e pullës në dy pjesë nuk duhet të kërkojë pajisje apo aksesorë ndihmës për të bërë këtë
ndarje (psh pa nevojën e gërshërëve, thikave prerëse etj) por të jetë e gatshme për tu ndarë me
dorë (njësoj si kundrabiletë).
34. Paketimi do të jetë në kuti, rrula apo cdo formë tjetër paketimi por në pjesën e jashtme të
paketimit do të jetë e shkruar dhe etiketuar saktë dhe qartë numri i pullave dhe seria përkatëse
e fillimit dhe mbarimit sipas cdo paketimi.
35. Ngjyra e dy pjesësve përbërëse të pullës mund të jetë e njëjtjë, mund të jetë e ndryshme (me
ngjyrë të vecantë secila), mund të jetë e alternuar (njëra pjesë me ngjyrë dhe tjetra
transparente). Ky dizenjim lidhur me ngjyrën e saktë do ti jepet vetëm operatorit ekonomik
fitues.
36. DPSHTRR ruan të drejtën që të ndryshojë emërtimin përkatës të pullës, pamjen grafike të saj
deri në momentin e lidhjes së kontratës me subjektin fitues të tenderit në varësi të ndryshimeve
ligjore të detyruara për tu paraqitur në dizenjimin e saj (ndryshim emërtimi, institucioni,
ndryshim logo, elementi grafik apo sigurie etj).
37. Specimeni i paraqitur më poshtë është orientues sepse ngjyra përfundimtare, formati dhe
madhësia e shkrimit, vendosja e elementeve grafikë etj për arsyet e mësipërme dhe arsye
sigurie do ti jepen saktësisht vetëm subjektit fitues në momentin e lidhjes së kontratës pas
përfundimit të procedurës së tenderimit përkatës që do të zhvillohet për këtë qëllim.
38. Asnjë nga ndryshimet mes atyre të paraqitura në dokumentat paraprake dhe ato që do ti jepen
subjektit fitues nuk do të ketë rol në ndryshimin e cmimit apo ofertës (llogjikisht kostos së
mallit të prokuruar).
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39. Pulla do të përmbajë elemente të lartë sigurie si:
f) Shtyp ultravjollcë në tekst.
g) Shtyp ultravjollcë në elementet grafikë të saj.
h) Microtext.
i) Filigramë me hologramë me text DPSHTRR-2017-TVMP në mënyrë të përsëritur sipas
modelit grafik bashkangjitur.
j) Guilloche sipas modelit të dhënë nga DPSHTRR.
40. Autoriteti kontraktor rezervon të drejtën në cdo kohë të bëjë cdo verifikim të konsideruar të
nevojshëm për origjinalitetin e produkteve të ofruara nëpërmjet një akti tjetër ekspertimi pranë
një Laboratori për këtë qëllim.
41. Nëse malli i lëvruar nuk është origjinal dhe sipas specifikimeve teknike, Autoriteti Kontraktues
rezervon të drejtën e mospranimit të mallit.
42. Për realizimin e modelit (mostrës) çdo operatori të interesuar i vihet në dispozicion, (kundrejt
paraqitjes së një kërkese me shkrim pranë Autoritetit Kontraktor), një CD me informacionin e
përcaktuar në specifikimet teknike, brenda ditës pasardhëse të punës.
[...]
I.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 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.
I.2.4. Në Seksionin 1 të dokumentave standarte të tenderit “Hartimi i ofertës” parashikohet
shprehimisht:
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të
papranueshme.
I.2.5. Nisur nga sa më sipër, gjykoj se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel CO”
sh.p.k se mostrat e paraqitura nga ana e operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k nuk janë sipas
specifikimeve teknike të kërkuara qëndron pasi elemtët përbërës të mostrës fshihen lehtësisht me
dorë, si dhe në filogramën me hologramë nuk është i pasqyruar teksti DPSHTRR-2017-TVMP, sic
është përcaktuar në specifikimet teknike.
Sa më lart, gjykoj se operatori ekonomik “ILAR” sh.p.k nuk përmbush kërkesat e autoritetit
kontraktor në lidhje me mostrat e paraqitura, pasi nga verifikimi i kryer, dukshëm shihet qartë që
mostrat e paraqitura nuk janë në përputhje me specifikimet teknike.

Anëtar
Kleves Janku
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