VENDIM
K.P.P.591/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Albdesign
PSP” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
Nr.REF-57263-03-20-2018 me objekt “Prodhim i emisioneve të
pullës postare, viti 2018”, me fond limit 10,000,000 leke pa
TVSH, zhvilluar në datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor,
Posta Shqiptare sha.

Ankimues:

“Albdesign PSP” shpk
Rruga Çerçiz Topulli”, Nr.17 Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, 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;
1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë
në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. 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 20.03.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-57263-03-20-2018 me objekt “Prodhim i emisioneve të
pullës postare, viti 2018”, me fond limit 10,000,000 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 14.05.2018 nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sha.
II.2. Në datën 14.05.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 21.05.2018 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:
-

Albdesign PSP
Kristalina KH
Adel Co

7,506,000
7,900,000
9,472,250

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
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II.4. Në datën 21.05.2018 operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 7.506.000 (shtatë milion e
pesëqind e gjashtë mijë) lekë pa TVSH, të paraqitur në tender rezulton se ky operator nuk i përmbush
plotësisht kriteret teknike për kualifikim dhe konkretisht:
- Letra e kampionit të bllokut të pullës së paraqitur nga operatori Albdesign PSP, nuk është sipas
kritereve të veçanta të paraqitura në pikën 2.2.11 dhe 2.2.13 të DST-ve, konkretisht:
- a. Letra është kerkuar 90% e bardhë me peshë 102 gr/m2, ndërsa kampioni i paraqitur është me
peshë 90 gr/m2.
- b. Letra është kërkuar me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm
nën ndriçimin e dritës ultra violet, ndërsa kampioni rezultoi me fije fosforeshente të dukshme,
me ngjyra të ndryshme, të dallueshme nga jashtë, të cilat do të ndikojnë në imazhin ( ngjyrat) e
pullave pas printimit.
- c. Formati i perforuar nuk është në përmasat sipas skedës teknike dhe specifikimeve teknike. Në
specifikime është kërkuar në format 40 x30mm, ndërsa kampioni është 30x40mm.
II.5. Në datën 28.05.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
Kundërshtojmë arsyen e skualiifkimit si të pavërtetë duke argumentuar se: Në DT është kërkuar kriteri:
-

Kriteri 2.2.11 bëhet: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion letre sipas specifikimeve/karakretistikave si më poshtë:

a) Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ;
b) Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën ndriçimin e dritës
ultraviolet;
c) Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër filatelik apo
postar ;
d) Në përmasa jo më të vogel së formati A3.
- Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me
dokumentacionin tjetër pjesë të ofertes
Kriter të cilin sujekti jonë e ka përmbushur duke sjellë konform këtyre specifikimeve mostrat
(kampionet) e letrës në përmbushje të plotë të të gjitha pikave të mësipërme.

-

Kriteri 2.2.13 bëhet: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të
paraqesë dorazi një kampion të bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në
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brendësi i birosur 40 x 30 mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në
rrugë elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.
Për arsyet e skualifikimit referuar kampionit të bllokut duke ju referuar nga ana tjetër edhe
kritereve për kualifikim dhe specifikimeve teknike në DST:
A) Nuk është përmendur fare në asnjë pikë të këtyre dokumentave llojet e fibrës pra vetëm
është kërkuar që duhet të jetë me elementë sigurie me fije fosforishente të dukshme vetëm
nën ndricimin e dritës ultraviolet dhe në asnjë moment nuk janë përcaktuar llojet e fibrave
të letrës dhe kjo vetëm për formatet A3 dhe jo për kampionin e bllokut. Fijet e dukshme të
kampionit (sample) nuk do të ndikojnë për aq kohë sa sample është pa imazh , i bardhë dhe
fibrat janë të dukshme dhe të padukshme , kampioni i sjellë është vetëm një mostër dhe jo ai
përfundimtar. Në cdo moment AK para nënshkrimit të kontratës mund të konfirmojë të
gjitha detajet dhe specifikat përfundimtare sikurse edhe të testojë cdo parametër teknik të
produktit.
B) Gjithashtu pesha e letrës së bllokut në specifikimet teknike nuk është cilësuar për më tepër
edhe në modifikimet e nxjerra të kësaj DST pas vendimit të KPP.
C) Në lidhje me dimensionet e birosjes së pullës në asnjë vend të speciikimeve teknike të kësaj
DST-je si edhe modifikimit të nxjerrë për këtë procedurë pas vendimit të KPP nuk kërkohet
për mostrën përkatëse të bllokut që dimensionet e pullës të jenë të orientuara horizontalisht
apo vertikalisht ; diensionet janë përcaktuar pra 30 me 40 mm ndërkohë që shoqëria jonë
ka paraqitur po me këto parametra pra 30 me 40 mm dhe duam të sqarojmë se në ansjë
vend në dokumentat e tenderit dhe në asnjë moment nuk është përmendur që do të jetë pulla
me orientim horizontal landscape apo me orientim vertical portrait për s akohë që
dimensionet janë vërtetuar atëherë nuk ka rëndësi vendosja kur përmasat e tyre janë sipas
DT-ve.
Nga ana tjetër duam të themi se mostra e paraqitur nga ana jonë është sipas të gjitha
parametrave dhe specifikimeve teknike të kërkuara nga ana juaj. Vetë fjala mostër do të
thotë që është një shembull për të parë a është në gjendje operatori ekonomik të bëjë një
produkt si ai i kërkuari apo e njëjtë sepse nëse operatori ekonomik është në gjendje të
prodhojë një produkt të tillë ai mund ta bëjë atë sipas të gjitha përmasave të kërkuara në
momentin e shpalljes fitues. Në rast të kundërt autoriteti kontraktor në bazë të nenit 62 të
LPP ka momentin procedurial që nëse operatori ekonomik nuk zbaton kontratën sipas të
gjitha specifikimeve teknike të kërkuara të prishë kontratën dhe të japë penalitetet përkatëse
për operatorin ekonomik. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik në
rastet e procedurave të ngjashme. Mostra nuk duhet të jetë identike pasi humbet qëllimi dhe
thelbi i kësaj fjale. Sa më sipër kërkojmë që autoriteti kontraktor të anullojë këtë vendim
skualifikimi duke kualifikuar ofertën tonë si më e ulta dhe që plotëson kërkesat e autoritetit
kontraktor.
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II.6. Në datën 01.06.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1842/1 prot i kthen përgjigje
palës ankimuese duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.7. Në datën 11.06.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit ko
ntraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.1098/13 datë 20.06.2018 protokolluar me tonën me nr.1082/2 datë
20.06.2018 me objekt “Dërgohet informacioni dhe Dërgim mostrash”, është depozituar në Komisionin
e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit së bashku me mostrat e operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk për kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të
ofertës me vlerë 7.506.000 (shtatë milion e pesëqind e gjashtë mijë) lekë pa TVSH, të paraqitur në
tender rezulton se ky operator nuk i përmbush plotësisht kriteret teknike për kualifikim dhe konkretisht:
Letra e kampionit të bllokut të pullës së paraqitur nga operatori Albdesign PSP, nuk është sipas
kritereve të veçanta të paraqitura në pikën 2.2.11 dhe 2.2.13 të DST-ve, konkretisht:
b. Letra është kërkuar me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën
ndriçimin e dritës ultra violet, ndërsa kampioni rezultoi me fije fosforeshente të dukshme, me ngjyra të
ndryshme, të dallueshme nga jashtë, të cilat do të ndikojnë në imazhin ( ngjyrat) e pullave pas
printimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën modifikim mbi dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi
përcaktohet si më poshtë:
Kriteri 2.2.11 ishte: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion letre sipas të gjitha specifikimeve teknike të kërkuara, në përmasa jo më të vogel së
formati A3. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me
dokumentacionin tjetër pjesë të ofertes.
Kriteri 2.2.11 bëhet: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion letre sipas specifikimeve/karakretistikave si më poshtë:
a) Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ;
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b) Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën ndriçimin e
dritës ultraviolet;
c) Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër filatelik
apo postar ;
d) Në përmasa jo më të vogel së formati A3.
Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me
dokumentacionin tjetër pjesë të ofertes.

Kriteri 2.2.12 ishte: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion tabak letre në formatin A3, të birosur, sipas përmasave të pullave të kërkuara në
specifikimet teknike, pa foto (për filatelinë dhe shërbimin). Kampioni i paraqitur dorazi duhet të
dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.
Kriteri 2.2.12 bëhet: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion tabak letre në formatin A3, të birosur, sipas një nga përmasave të pullave të
kërkuara në Skedën Teknike (referojuni formatit në mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të
dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.

Kriteri 2.2.13 ishte: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion të bllokut sipas përmasave të kërkuara në specifikimet teknike, pa foto.
Kriteri 2.2.13 bëhet: Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
dorazi një kampion të bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i birosur 40 x
30 mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku
me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.
III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
1. Subjekti për prodhimin e pullave postare të jetë i çertifikuar me çertifikatë cilësie ISO 9001
dhe me çertifikatë sigurie shtypi ISO 14298 nga organizatat kompetente për këto çertifikata.
2. Pullat do të shtypen me letër pulle me këto karakteristika:
e) Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2
f) Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën ndriçimin e
dritës ultraviolet.
g) Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër filatelik
apo postar.
h) Gjithashtu mbi pullë do të shtypet me ngjyrë fosforeshente një element grafik sigurie i
dukshëm vetëm nën ndriçimin e dritës ultraviolet.

6

3.

Zarfat e ditës së parë FDC do të kenë letër offset të bardhë për zarfa 120gr/m2, të printuara
me 4 ngjyra. Pullat do të jenë të ngjitura dhe të vulosura në zarfa.
Pullat për zarfat FDC do të merren nga sasia e prodhuar për filateli.
Vula e zarfit të ditës së parë duhet të jetë e shtypur me serigrafi manuale me ngjyrë të zezë
100 %

4.

Karneti kopertina duhet të jetë me letër 250gr/m2 e printuar offset me 4 ngjyra nga jashtë
dhe brenda.

4.a Pullat për tabakun e karnetit do të merren nga sasia për filateli
4.b Birosja në tabakun pullë të karnetit, të emisionit Europa 2018 - Urat do jetë vetëm tek pullat
jo në të gjthë tabakun, formati i karnetit pullë është 150 x 80 mm si më poshtë :

5.

Seria e emisionit 550-vjetori i vdekjes: Skënderbeu në gravurat europiane do të jetë një seri
në tabak në formatin 90 x 65 mm dhe do të jetë e kompozuar dhe e birosur si më poshtë:
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6.

Cirkulari për çdo emision të emetuar do të jetë me letër mat 150gr/m2 ne format 165 x
220mm, i palosur, në fletë volante (me palosje) të shtypura me 4 ngjyra.

7.

Emisioni “ Arti shqiptar – Grafika” çdo pamje e serisë do jetë tabak më vete me 9 pulla.

8.

Albumi vjetor do të ketë kopertinë me letër 1200gr/m2 dhe me letër 150gr/m2 e veshur e
shtypur me 4 ngjyra në një anë, në brendësi do jetë 26-34 faqe me letër mat me ngjyrë krem
për albume filatelie 250 - 300 gr/m2 shtypur vetëm me 1 ngjyrë dhe taskina të ngjitura.
Shkrimi në album do të jetë me të dy gjuhët anglisht dhe shqip, me ngjyrë të zezë.
VESHJE KAPAKU
Formati i hapur: 500 x 230mm
Letra: mat, 170 gr/m2 (ngjyrë krem)
Ngjyrat: 4C + varak i ftohtë ngjyrë gold
KAPAKU
Formati: 175x230mm
Letra: Karton 1200 gr/m2 me veshje letër speciale
Libërlidhja me brendinë: Speciale
BRENDIA
Format: 165x220mm
Faqe: 26-32
Ngjyrat: 1C
Letra: mat 250 gr/m2 (ngjyre krem)
Libërlidhja: me penj

9.

Taskinat e albumit do të jenë 2 mm për anë më të mëdha sesa dimensionet e pullave të
kompozuara në album.

10. Numri serial do të vendoset në një nga anët e çdo tabaku e blloku dhe duhet të jetë i kësaj
madhësie 000001 reale si dhe në foton më poshtë:

11. Paketimi i pullave do të bëhet në këtë mënyrë tabakët apo blloqet do të ambalazhohen në
grupim 100 copë-she të fashuara në pako 500-she.
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III.1.3. 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.1.4. Në nenin 23, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të
plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara”
III.1.5. Në nenin 27 pika 6 e VKM-së nr. 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.1.6. Në dokumentat e tenderit, Kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1 “Hartimi
i Ofertës”, është përcaktuar 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.1.7. Nëpërmjet shkresës nr.1098 datë 20.06.2018 protokolluar me tonën me nr.1082 datë 20.06.2018
me objekt “Dërgohet informacion+ Dërgim mostrash”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit së bashku
me mostrat e dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues.
III.1.8. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se është kërkuar që mostrat e paraqitura
duhet të përputhen plotësisht me specifikimet teknike të kërkuara. Në shtojcën 10 “Specifikimet
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Teknike” për artikullin letër janë kërkuar specifikime të tilla lidhur me peshën, elementët e sigurisë etj
si vijon: Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 . Me elementë sigurie fije fosforeshente në
çdo pullë, të dukshme vetëm nën ndriçimin e dritës ultraviolet. Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të
mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër filatelik apo postar. Gjithashtu mbi pullë do të shtypet me
ngjyrë fosforeshente një element grafik sigurie i dukshëm vetëm nën ndriçimin e dritës ultraviolet.
III.1.9 Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me pretendimet e ankimuesit se “Nuk
është përmendur fare në asnjë pikë të këtyre dokumentave llojet e fibrës pra vetëm është kërkuar që
duhet të jetë me elementë sigurie me fije fosforishente të dukshme vetëm nën ndricimin e dritës
ultraviolet dhe në asnjë moment nuk janë përcaktuar llojet e fibrave të letrës dhe kjo vetëm për
formatet A3 dhe jo për kampionin e bllokut. Fijet e dukshme të kampionit (sample) nuk do të ndikojnë
për aq kohë sa sample është pa imazh , i bardhë dhe fibrat janë të dukshme dhe të padukshme ,
kampioni i sjellë është vetëm një mostër dhe jo ai përfundimtar. Në cdo moment AK para nënshkrimit të
kontratës mund të konfirmojë të gjitha detajet dhe specifikat përfundimtare sikurse edhe të testojë cdo
parametër teknik të produktit autoriteti kontraktor argumenton si vijon: Në DT është specifikuar
qartësisht bardhësia, pesha specifike si dhe elementët e sigurisë së letrës me të cilën kërkohet të
prodhohen pullat dhe blloku elementë të cilët nuk përmbushen nga kampioni i paraqitur nga ana juaj
në ofertë. Në shtojcën 10 të DT janë dhënë mjaft qartë të dhënat teknike mbi llojin e letrës që do të
përdoret si për prodhimin e pullës , bllokut dhe karnetit. Theksojmë se edhe në ankesën e paraqitur nga
ana juaj para hapjes së tenderit është pretenduar që nuk janë dhënë përmasat e bllokut por nuk është
ngritur ndonjë pretendim lidhur me llojin e letrës.....
III.1.10. Referuar pretendimeve të ankimuesit, argumentave të sjella nga autoriteti kontraktor si dhe
nga shqyrtimi i mostrës të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues, KPP konstatoi se elementët e
sigurisë së letrës me të cilën do të prodhohet pulla, blloku etj evidentohen me sy të lirë duke bërë që
letra të mos jetë në përputhje me specifikimet e vendosura nga autoriteti kontraktor që këto elementë të
mund të shihen vetëm nën nën ndriçimin e dritës ultraviolet.
Në këto kushte KPP gjykon se me të drejtë autoriteti kontraktor e ka konsideruar jo të rregullt mostrën
e paraqitur nga ankimuesi pasi është jo konform specifikimeve teknike.
Mostra, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një
operator ekonomik ka kapacitete për të prodhuar produktin e kërkuar nga autoriteti kontraktor dhe në
përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Në rastin konkret mostra e letrës e dorëzuar nga
ankimuesi nuk përmbush të gjitha specifikimet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës dhe rrjedhimisht ky i fundit do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të përcaktuar në dokumentat e tenderit
përbën shkak për skualifikim.
III.1.11. Akoma më tej, KPP sqaron se nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kriteret apo specifikimet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka
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patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për
dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit
Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3
ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të
bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Komisioni gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me
kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i
kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
III.1.12. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të
cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së
plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në
lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion momentin procedurial të
paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të
ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime
për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të
dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më
vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë
nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Albdesign PSP” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër, gjykon se nuk do
të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e
këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos pasur
më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik,
njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-57263-03-20-2018 me objekt
“Prodhim i emisioneve të pullës postare, viti 2018”, me fond limit 10,000,000 leke pa TVSH,
zhvilluar në datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sha.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1082 Protokolli; Datë 11.06.2018
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