REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 618/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.09.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Printimi dhe Zarfimi
në versionin self-mailer, i faturës së OSHEE sh.a.”, me fond limit
58.800.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datёn
28.08.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, OSHEE sh.a.

Ankimues:

“Kallfa” sh.p.k.
Rruga “Perlat Rexhepi”, Nr. 14, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE sh.a.
Rruga “Andon Zako Çajupi”, Pallati Conad, Kati III, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij 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 ka paraqitur kërkesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka paraqitur
ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që
shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.07.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Printimi dhe Zarfimi në versionin self-mailer, i
faturës së OSHEE sh.a.”, me fond limit 58.800.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar
nё datёn 28.08.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,
OSHEE sh.a.
II.2. Në datën 29.07.2015 operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
Dokumentat e Tenderit e konkretisht:
Pika 2 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e planit Rezervë (Back up plan) të
brendshëm dhe të jashtëm. Për këtë të fundit të paraqesë një kontratë me një kompani të
vendeve të Bashkimit Europian e cila do të shërbejë si mbështetëse e planit rezervë. Kjo
kompani duhet të jetë e certifikuar sipas standartit ISO 27001, për sistemin e sigurisë së
informacionit. Gjithashtu, kompania mbështetëse duhet të ketë eksperienca për printimin dhe
zarfim faturash. Për këtë duhet të paraqesë një kontratë me objekt printim dhe zarfim
faturash. Operatori dhe kompania mbështetëse duhet të kenë lidhje me njëra tjetrën për
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transferimin e sigurtë të fileve. Për këtë duhet të paraqesin një dokument që shpjegon detajet
teknike të kësaj lidhje”, duke pretenduar se, ky kriter nuk gjen mbështetje në Ligjin e
Prokurimit Publik dhe Rregullat e Prokurimit Publik, është një kriter diskriminues dhe si i
tillë duhet të hiqet;
Pika 5 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë mirëmbajtje të makinerive si edhe
faturat shoqëruese të kësaj kontrate për një periudhë të paktën nga Janari 2015”, duke
pretenduar se, në RPP, neni 28, pika 5, gërma ç) përcaktohet në mënyrë të qartë se çfarë
dokumentacioni duhet të kërkohet për të provuar kapacitetin teknik në lidhje me mjetet e
makineritë që disponon një operator ekonomik dhe ku nuk kërkohet në asnjë moment
“kontratë mirëmbajtjeje”. Sipas ankimuesit, ky kriter nuk gjen mbështetje në Ligjin e
Prokurimit Publik dhe Rregullat e Prokurimit Publik, është një kriter diskriminues dhe si i
tillë duhet të hiqet;
II.3. Në datën 04.08.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 14973/3 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Kallfa” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën me
pretendimin se:
“Printimi dhe zarfimi në versionin self-mailer i faturës së OSHEE sh.a.” është një shërbim kritik
për OSHEE sh.s. Mosprodhimi dhe si rrjedhojë mosshpërndarja në kohë e faturave tek aponentët
ka efekte katastrofike për kompaninë në vetvetë pasi, do të pengonte procesin normal të
arkëtimeve. Gjithashtu, dëshirojmë të theksojmë se Kompana OSHEE sh.a. ka detyrime të qarta
të parashikuara në ligj dhe rregulloren e ERE-s për prodhimin dhe shpërndarjen e faturës në
kohë.
Për sa i përket pikës së parë të ankesës, OSHEE e ka të nevojshme të garantohet që prodhimi i
faturës do të realizohet edhe në rast të eventeve të fatkeqësive të të gjitha llojeve që mund ti
ndodhin kompanisë printuese. Evente të tilla si, defektet e rënda të linjave të prodhimit,
përmbytjet, tërmetet etj., që mund ti ndodhin kompanisë printuese do të bllokonin qoftë edhe
përkohësisht aftësinë e saj prodhuese dhe si rrjedhojë do të humbte aftësia për të garantuar
prodhimin e faturave të OSHEE, duke patur impakt shumë të rëndë në veprimtarinë e saj, e cila
është e një rëndësie strategjike për të gjithë ekonomikë kombëtare. Në këtë kuadër, kemi kërkuar
që operatori pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, të ketë plan rezervë (back up) të qartë
për të përballuar eventet e fatkeqësive ... .
Përsa i përket pikës së dytë të ankesës, në lidhje me kërkesën për kontratë mirëmbajtjeje për
pajisjet, sqarojmë se “Printimi dhe zarfimi në versionin self-mailer i faturës së OSHEE sh.a.”,
përveç se është një shërbim jetik për vijueshmërinë e punës së OSHEE pasi, pa faturë nuk ka
arkëtime por, është edhe një detyrim i parashikuar qartë në ligj dhe në rregulloret e ERE-s për
prodhimin dhe shpërndarjen e faturës në kohë. Procedura e mirëmbajtjes, përfshirë edhe
procedurat e qarta të reagimit në rast difektesh, lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me garancinë
që makineritë do të jenë në gjendje të mirë pune dhe të afta për të kryer shërbimin e kërkuar. Një
kompani printimi që nuk ka procedura të qarta për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe nuk provon se
reagon në kohë ndaj difekteve, nuk ofron garancitë e duhura për ofrimin e shërbimit në kohë dhe
cilësinë e kërkuar.”
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II.4. Në datën 12.08.2015 operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 13.08.2015 Komisioni i Prokurimit Publik, me vendim nr. 1399/1 prot., ka
urdhëruar autoritetin kontraktor të pezullojë procedurën në fjalë të prokurimit dhe moskryerjen e
asnjë veprimi deri në shqyrtimin e ankesës së shoqërisë “Kallfa” sh.p.k. dhe marrjen e vendimit
përfundimtar. Gjithashtu, KPP i ka kërkuar autoritetit kontraktor të dërgojë jo më vonë se 2 ditë
nga data e marrjes së këtij vendimi, informacion të hollësishëm mbi procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku të pasqyrohet procesi i hartimit dhe miratimit të dokumentave standarde të
tenderit dhe procesi i hartimit dhe miratimit të kritereve të vecanta për kualifikim.
II.6. Në datën 31.08.2015 operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k., ka informuar në mënyrë
shkresore Komisionin e Prokurimit Publik mbi faktin se, autoriteti kontraktor kishte avancuar me
procedurën e prokurimit, duke përfunduar fazën e dorëzimit të ofertave dhe, duke kaluar në fazën
e hapjes dhe vlerësimit të tyre.
II.7. Në datën 03.09.2015 Komisioni i Prokurimit Publik, me anë të shkresës nr. 1399/3 prot., me
Lëndë “Kërkesë për informacion”, i ka rikërkuar autoritetit kontraktor të dërgojë pranë KPP,
informacionin e kërkuar mbi procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.8. Në datën 08.09.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar ku ndër të
tjera sqaron se:
1. Shoqëria “Kallfa” sh.p.k. nuk ka dorëzuar pranë autoritetit kontraktor një kopje të
ankesës së paraqitur prej tij pranë KPP, sic parashikon neni 63, pika 6 e LPP;
2. Autoriteti kontraktor ka vazhduar me procedurën e prokurimit, duke bërë në datën
28.08.2015 hapjen e ofertave. Procedura e prokurimit ishte në fazën e vlerësimit të
ofertave në kohën kur autoriteti jonë kontraktor është njohur me shkresën tuaj nr. 1399/3
prot., datë 03.09.2015, e protokolluar nga ana jonë me nr. 16543, datë 07.09.2015.
Nëpërmjet kësaj shkrese jemi vënë në dijeni që procedura është në proces ankimimi
pranë KPP-së dhe që ka vendim pezullimi me nr. 1399/1 prot., datë 13.08.2015.
Sqarojmë se vendimi i pezullimit, i cituar në kërkesën tuaj për informacion, nuk i është
komunikuar zyrtarisht autoritetit tonë. Në këto kushte duke mos pasur dijeni mbi këtë
vendim pezullimi, kemi vazhduar normalisht procedurën.
3. Autoriteti kontraktor, sapo është njohur me përmbajtjen e shkresës nr. 1399/3 datë
03.09.2015 dhe rrjedhimisht është vënë në dijeni edhe të vendimit të pezullimit, të marrë
nga KPP, ka vendosur anulimin e procedurës së prokurimit, për ta rinisur në përfundim
të shqyrtimit të ankesës dhe disponimit të vendimit përfundimtar nga ana juaj. Procedura
e prokurimit është anuluar pasi, autoriteti kontraktor, duke mos pasur dijeni për
vendimin e pezullimit të ndërmarrë nga KPP, ka vazhduar normalisht procedurën dhe ka
hapur ofertat në datën 28.08.2015 ora 10:00.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k. mbi heqjen e kërkesës
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e planit Rezervë (Back up plan) të
brendshëm dhe të jashtëm. …”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, “Kapaciteti teknik”, pika 2 kërkohet: “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e planit Rezervë (Back up plan) të brendshëm dhe të
jashtëm. Për këtë të fundit të paraqesë një kontratë me një kompani të vendeve të Bashkimit
Europian e cila do të shërbejë si mbështetëse e planit rezervë. Kjo kompani duhet të jetë e
certifikuar sipas standartit ISO 27001, për sistemin e sigurisë së informacionit. Gjithashtu,
kompania mbështetëse duhet të ketë eksperienca për printimin dhe zarfim faturash. Për këtë
duhet të paraqesë një kontratë me objekt printim dhe zarfim faturash. Operatori dhe kompania
mbështetëse duhet të kenë lidhje me njëra tjetrën për transferimin e sigurtë të fileve. Për këtë
duhet të paraqesin një dokument që shpjegon detajet teknike të kësaj lidhje.”
III.1.2. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1,
pika 2 përcaktohet:
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
III.1.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.”
III.1.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “... 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.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për
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autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
teknike dhe personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e
tenderit.
Kërkesa e përcaktuar mbi planin Rezervë (Back up plan) të brendshëm dhe të jashtëm, duke
paraqitur një kontratë me një kompani të vendeve të Bashkimit Europian, e cila, do të shërbejë si
mbështetëse e planit reserve, është e panevojshme dhe nuk përmbush qëllimin për të cilin
autoriteti kontraktor pretendon se është vendosur, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në
kufizimin e konkurrencës në këtë procedurë prokurimi, në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Kallfa” sh.p.k, qendron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k. mbi heqjen e kërkesës
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë mirëmbajtje të makinerive si edhe faturat
shoqëruese të kësaj kontrate për një periudhë të paktën nga Janari 2015”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, “Kapaciteti teknik”, pika 2 kërkohet: “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë kontratë mirmbajtje të makinerive si edhe faturat shoqëruese të
kesaj kontrate për një periudhë të paktën nga Janari 2015.”
III.2.2. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1,
pika 2 përcaktohet:
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
III.2.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.”
III.2.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “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.”
Në pikën 5, gërma ç) të po këtij neni përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
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ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike (makineritë), në përputhje me volumin e përcaktuar në
dokumetat e tenderit. Kërkesa e përcaktuar mbi paraqitjen e kontratës së mirëmbajtjes së
makinerive shoqëruar me faturat përkatëse për një periudhë të paktën nga Janari 2015, është e
panevojshme dhe nuk përmbush qëllimin për të cilin autoriteti kontraktor pretendon se është
vendosur dhe si rezultat ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurrencës në këtë
procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar. Nëse autoriteti kontraktor dyshon se operatori
ekonomik pjesëmarrës nuk i disponon në gjendje optimale kapacitetet që deklaron apo nuk krijon
bindjen se gjatë zbatimit të kontratës këto kapacitete teknike do të hasin në probleme, të cilat do
të vinin në vështirësi realizimin me sukses të kontratës, atëhere ai, mund ti rezervojë vetes të
drejtën për të kryer herë pas here (në çdo moment) verifikimet e nevojshme në përputhje me
përcaktimet e rregullave të prokurimit publik.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Kallfa” sh.p.k, qendron.

III.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, si dhe nga informacioni i
autoritetit kontraktor rezulton se në datën 28.08.2015 Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka
vazhduar me hapjen e ofertave.
Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor, pasi hapja e ofertave
është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi autoriteti kontraktor duhet të
respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues për të
ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me
shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas
përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk
pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti
kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.

Përsa 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Printimi dhe Zarfimi në versionin selfmailer, i faturës së OSHEE sh.a.”, me fond limit 58.800.000 lekë (pa TVSH), parashikuar
për tu zhvilluar nё datёn 28.08.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike, OSHEE sh.a.
2. Të lejojë autoritetin kontraktor të vazhdojë me anulimin e procedurës së prokurimit dhe
në rishpalljen e saj, tё korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në
Dokumentat e Tenderit mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Kallfa” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1399 Protokolli; Datë 12.08.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Juliana Hoxha jam kundër
vendimit të shumicës të anëtarëve të komisionit, në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatori
ekonomik “Kallfa” sh.p.k me objekt: “Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Printimi dhe Zarfimi në versionin self-mailer, i
faturës së OSHEE sh.a.”, me fond limit 58.800.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar
nё datёn 28.08.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,
OSHEE sh.a.
Pas shqyrtimit të parashtrimeve me shkrim të ankimuesve, pretendimeve të tyre,vlersimit të
dokumetacionit të ndodhur në sistemin elektronik të prokurimeve;

Arsyetoj
I. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k. mbi heqjen e kërkesës
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e planit Rezervë (Back up plan) të
brendshëm dhe të jashtëm. …”, vërej se:
I.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, “Kapaciteti teknik”, pika 2 kërkohet: “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e planit Rezervë (Back up plan) të brendshëm dhe të
jashtëm. Për këtë të fundit të paraqesë një kontratë me një kompani të vendeve të Bashkimit
Europian e cila do të shërbejë si mbështetëse e planit rezervë. Kjo kompani duhet të jetë e
certifikuar sipas standartit ISO 27001, për sistemin e sigurisë së informacionit. Gjithashtu,
kompania mbështetëse duhet të ketë eksperienca për printimin dhe zarfim faturash. Për këtë
duhet të paraqesë një kontratë me objekt printim dhe zarfim faturash. Operatori dhe kompania
mbështetëse duhet të kenë lidhje me njëra tjetrën për transferimin e sigurtë të fileve. Për këtë
duhet të paraqesin një dokument që shpjegon detajet teknike të kësaj lidhje.”
I.1.1.Bazuar në nenin 1, pika 2 e ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, përcaktohet:
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
I.1.2. Bazuar në nenin 28 pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, përcaktohet: “... 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.”
I.1.3 Gjithashtu neni 28 pika 8 përcaktohen kushtet dhe kriteret që duhet të kerkojë autoriteti
kontraktor për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale ku shprehimisht thuhet : “ Për të
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provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat
profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore………; ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo
që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
I.1.4 Neni 30 pika 1 VKM-së së cituar mësipër, përcaktohet se : “Autoriteti kontraktor, për të
vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e
standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Gjithashtu pika 2 e këtij neni përcakton se:
”Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
II. Nisur nga baza ligjore e cituar mësipër, duke mbajtur në vemendje faktin se legjislacioni i
prokurimit publik jep nje përshkrim të hollësishëm të mënyrës së zhvillimit të procedurës,
dokumentacionit dhe kushteve tekniko-ligjore që duhet të përcaktojnë autoritetet kontraktore për
çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi, vlersoj se çdo autoritet
kontraktor duhet të ketë në vemendje dy momente:



Së pari, kriteret e vendosura duhet të jenë në perpjestim dhe të lidhura ngushtë më
objektin e prokurimit.
Së dyti: kriteret duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të ruhet dhe respektohet parimi i
barazisë dhe mosdiskriminimit.

II.1 Në rastin konkret, autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi referuar objektit të
prokurimit “Printimi dhe Zarfimi në versionin self-mailer, i faturës së OSHEE sh.a.” ka vendosur
një kriter i cili në vetvete i jep garanci dhe besueshmeri ketij autoriteti kontraktor për përballjen
me raste emergjente, fatore që mund të vijnë nga faktor të pavarur nga operatori ekonomik fitues
i kontratës.
II.1.1 Kjo do të thotë se është e drejtë e autoritetit kontraktor që të vendos kritere të cilat lidhen
me objektin e prokurimit (duke qënë se ky objekt prokurimi mbart në vetvete interesin publik)
duke i kerkuar operatoreve pjesëmarrës sigurimin e planit Rezervë (Back up plan) të brendshëm
dhe/ose të jashtëm. Pra autoritet kontraktor duhet të riformulojë kriterin duke e vendosur në
formën e një alternative planin rezervë të jashtëm dhe/ose të brendëshëm. Kjo do të thotë se për
autoritetin kontraktor thelbësore është ekzistenca e një linje rezervë e cila mund të jetë e
brendëshme ose e jashtme. Ky kriter i vendosur në formën e nje kushti kumulativ (plan rezervë i
brëndëshëm dhe i jashtëm) është i ekzagjeruar dhe duhet të modifikohet si kriter alternativ
(planë rezervë i brendeshëm dhe/ose i jashtme). Në këto kushte operatoret ekonomik
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi duhet të demostrojnë besueshmeri, garanci dhe aftësi
teknike me qëllim permbushjen me sukses të kontratës.
II.1.2 Nderkohë autoriteti kontraktor duhet të mbajë në vemendje respektimin e parimit të
barazisë dhe mosdiskriminimit, duke mos vendosur kritere të cilat potencialisht shmangin
konkurencen dhe favorizojnë operator të caktuar ekonomik.
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Në rastin konkret kriteri i vendosur në pjesën e dytë të tij citoj……” Kjo kompani duhet të jetë e
certifikuar sipas standartit ISO 27001, për sistemin e sigurisë së informacionit. Gjithashtu,
kompania mbështetëse duhet të ketë eksperienca për printimin dhe zarfim faturash. Për këtë
duhet të paraqesë një kontratë me objekt printim dhe zarfim faturash. Operatori dhe kompania
mbështetëse duhet të kenë lidhje me njëra tjetrën për transferimin e sigurtë të fileve. Për këtë
duhet të paraqesin një dokument që shpjegon detajet teknike të kësaj lidhje” është i ekzagjeruar
dhe jo në përputhje me objektin e prokurimit.
Pra gjykoj se kriteri i kerkuar nga autoriteti kontraktor për linje dytesore garancie nuk
duhet të hiqet sikuder shprehet shumica e antareve të komisionit, por duhet të modifikohet
duke u kufizuar vetëm në përcaktimin “Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentin e
planit Rezervë (Back up plan) të brendshëm dhe/ose të jashtëm. Për këtë të fundit të paraqesë
një kontratë me një kompani të vendeve të Bashkimit Europian/ose vendase e cila do të
shërbejë si mbështetëse e planit reserve…..” duke mbajtur në vemendje objektin e
prokurimit.
III. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k. mbi heqjen e kërkesës
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë mirëmbajtje të makinerive si edhe faturat
shoqëruese të kësaj kontrate për një periudhë të paktën nga Janari 2015”, vërej se:
III.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, “Kapaciteti teknik”, pika 2 kërkohet: “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë kontratë mirmbajtje të makinerive si edhe faturat shoqëruese të
kesaj kontrate për një periudhë të paktën nga Janari 2015.”
III.1.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “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.”
Në pikën 5, gërma ç) të po këtij neni përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën.”
Bazuar në nenin 30 pika 2 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, përcaktohet: “Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.1.3. Nisur nga sa mësipër, gjykoj se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
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Në këtë kuptim, autoriteti kontraktor kerkon nga operatorët ekonomik pjesmarrës në një
procedurë prokurimi garanci për zotërimin e kapaciteteve teknike (makineritë), në përputhje me
volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit. Kërkesa e përcaktuar për sa i përktë
“paraqitjes se kontratës së mirëmbajtjes së makinerive shoqëruar me faturat përkatëse”, është
në perputhje me objektin e prokurimit. Autoriteti kontraktor duhet të kufizohet në kërkesen për
paraqitjen e kontratës së mirëmbajtjes së makinerive pa përcaktuar një afat fiks “për një periudhë
të paktën nga Janari 2015”, pasi kjo do të kufizonte pa të drejtë dhe në menyrë diskriminuese
operator të caktuar ekonomik të cilët disponojnë kontratë mirëmbajtje në periudha të caktuara me
anë të së cilave provojnë dhe japin garaci për gjendjen dhe kapacitetin teknik të makinerive në
perdorim ose/dhe pronesi të tyre.
Kontrata në vetvete lidhet drejtëperdrejtë me funksionimin dhe mirëmbajtjen e makinerive të
cilat realisht do të jenë në perdorim gjatë realizimit të kontratës. Kjo do të thotë se për nje
operator ekonomik i cila ka në objektin e veprimtarisë së tij fushë të ngjashme me objektin e
prokurimit nuk kufizon pjesmarrjen dhe plotësimin me sukses të kriterit të vendosur nga ana e
autoritetit kontraktor.
Përfundimisht shpreh mendimin tim kunder në lidhje me sa arsyetova mesiper,

Anëtare
Juliana Hoxha
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