VENDIM
K.P.P 530/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-70207-05-212018 me objekt: “Printim i faturës dhe zarfimi në versionin
Selfmailer të OSHEE sha”, me fond limit 57,704,400.00 lekë
pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 14.06.2018,
nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sha.

Ankimues:

“Adel Co” shpk
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Parë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

OSHEE sh.a
Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia
Administrative

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 Rregullat e
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 çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 fillimisht ankesë 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
përcaktuara 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 22.05.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-70207-05-21-2018 me objekt: “Printim i faturës dhe
zarfimi në versionin Selfmailer të OSHEE sha”, me fond limit 57,704,400.00 lekë pa tvsh, e
parashikuar për tu zhvilluar në datën 14.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike sha.
II.2. Në datën 28.05.2018 operatori ekonomik “Adel Co” shpk, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit në kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 3.2
kërkohet: kopje të certifikuara të bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse
(Administrata Tatimore) te tre viteve te fundit. Për sa i përket pikës 3.2. a për
paraqitjen e bilanceve të tre viteve të fundit ju bëjmë me dije se është kriter i paqartë
dhe lë hapsirë për interpretim duke krijuar edhe konfuzion tek operatorët pasi
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autoriteti juaj nuk ka përcaktuar vitet për të cilat duhet të paraqitet bilanci. Për sa më
sipër kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke përcaktuar qartë se cilat janë 3 vitet e
fundit.
-

Në kriter është përcaktuar të paraqitet një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë
elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë
elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga
data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik. Vertetim ky, i marre jo me pare
se 30 dite nga data e hapjes se ofertave. Përcaktimi i afatit për vlefshmërinë e një
vërtetimi me afat 30 ditor lëshimi është në kundërshtim të plotë me LPP pasi sikurse
parashikohet në legjislacionin mbi pagesat e faturave të energjisë elektrike, energjia e
faturuar e muajit të mëparshëm faturohet në muajin e mëpasshëm dhe ka afat për tu
paguar deri ditën e fundit të muajit aktual. E rëndësishme për AK është që operatori të
mos ketë detyrime të energjisë elektrike. Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e këtij
kriteri pasi është në tejkalim të kompetencave që ka nëj AK dhe në kundërshtim me
LPP.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit në pikën 3.3 për kapacitetin teknik përcaktohet: 1.
Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes
dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në
një vlerë jo më të vogel se 22,000,000 (njezet e dy million) leke. si dëshmi për përvojën
e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturave tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Ne mendojmë se ky
kriter është i paqartë. Paraqitja e kontratave me vlerë të përcaktuar shërben që
autoriteti kontraktor të bindet për aftësitë realizuese të kontratës nga një operator.
Përcaktimi i bërë prej 22.000.000 lekësh nuk është i kuptueshëm, për sa i përket
mënyrës sesi është përcaktuar. Nuk kuptohet nëse vlera e përcaktuar kërkohet të
përmbushet duke u llogaritur si vlerë mesatare e të gjitha kontratave të paraqitura apo
cdo kontratë duhet të ketë vlerë mbi 22.000.000 lekë.

-

Në vazhdim pika 3.2 përcakton: 2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim per
numrin e punonjesve nga Administrata Tatimore, për përmbushjen e detyrimeve të
sigurimeve shoqërore, për punesim mesatar jo më vogel se 15 (pesëmbëdhjete)
punonjës për periudhën Mars 2017 – Prill 2018. Ne mendojmë se ky kriter është i
tepërt dhe diskriminues pasi përcakton në mënyrë taksative mënyrën se si një operator
ekonomik potencial për të marrë pjesë në një procedurë prokurimi duke i kufizuar
pjesmarrjen në procedurat e prokurimit, kufizim i cili është në kundërshtim me LPP-në.
Kjo kërkesë e vendosur nga ju cënon pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në
këtë procedurë prokurimi pasi duket qartë që këto biznese nuk mund të marrin pjesë në
këtë procedurë pasi një biznes i tillë nuk e ka të domososhme punësimin e 15
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punonjësve gjatë gjithë kohës sic institucioni juaj e përcakton. Kriteret duhet të
vendosen për të krijuar bindjen se një operator ekonomik e ka kapacitetin për
realizimin e konstratës. Kontrata parashikon printim dhe zarfim procese të cilat
realizohen edhe me vetëm 8 punonjës, 2 punonjës për printim, 6 punonjës për zarfim.
Numri i punonjësve i këkruar është përtej nevojave dhe i tejfryrë, nuk është në
proporcion me sasinë e mallrave që prokurohen dhe me fondin limit të përcaktuar për
këtë procedurë prokurimi. Kërkojmë modifikimin e kriterit.
-

Në DT kërkohet: 3.Operatori ekonomik duhet të posedoje 3 makineri dixhitale me
ngjyra (2 per prodhim normal dhe 1 per rezerve ne rast difekti). Disponimi i makinerive
duhet vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. Edhe në rastin e marrjes me
qera nga kompani tjetër, duhen paraqitur faturat e blerjes/dokumentat e zhdoganimit.
Duke pasur parasysh sasinë e mallrave që prokurohet dhe kohën në të cilën kërkohet
realizimi i këtij malli mendojmë se ky mall realizohet më së miri dhe në një kohë edhe
më të shpejtë se koha e lëvrimit e përcaktuar nga ju duke disponuar makineritë e
mësipërme. I vetmi kusht që kjo të realizohet madje pa qenë nevoja e një makinerie
rezervë do ishte që gjatë kohës së realizimit të kontratës në fjalë, makineritë mos të
ishin të angazhuara edhe në disponim të kontratave të ngjashme. Pra ne mendojmë se
ky kriter është proporcional me objektin e kontratës që prokurohet por këto makineri
duhet ti shërbejnë vetëm qëllimit të kësaj procedure prokurimi.

-

Në pikën 5 dhe 6 të DT kërkohet: 5.Operatori ekonomik duhet të disponojë sistem
kamerash dhe access kontroll dhe Operatori ekonomik duhet të ketë sistem serverash
për perpunimin e të dhënave, në ambjent të mbyllur të survejuar me kamera dhe të
ndarë nga ambjente të tjera. Kjo pikë është evazive dhe në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi. Kjo pikë krijon konfuzion pasi ëhstë në kundërshtim me ligjin,
autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar Dokumentacionin mbi të cilin do të provohet
kriteri i mësipërm duke krijuar kështu kushte për interpretime të ndryshme dhe kushtet
që mund të jenë arbitrare. Kjo kërkesë është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi
pasi është e përcaktuar që autoriteti kontraktor duhet në cdo rast të përcaktojë
dokumentacionin me anë të të cilit operatorët ekonomikë duhet të provojnë disponimin
dhe përmbushjen e kritereve të kualifikimit. Sa më sipër kërkojmë modifikimin e kriterit
në përputhje me ligjin në fuqi.

-

Në DT kapaciteti teknik pika 7 përcaktohet: 7.Operatori ekonomik duhet te paraqese
nje deklarate qe njeh dhe respekton te gjitha ligjet dhe rregulloret per trajtimin e te
dhenave personale. Gjithashtu duhet te vendose pershkrimin e struktures teknike qe
garanton mbrojtjen e te dhenave. Ky kriter është i paqartë dhe në kundërshtim me LPP
.Në lidhje me vendosjen e përshkrimit të strukturës teknike që garanton mbrojtjen e të
dhënave ju bëjme me dije se ky kriter është i paqartë dhe për më tepër autoriteti juaj
nuk ka përcaktuar se me cfarë dokumentacioni vërtetohet plotësimi i këtij kriteri. Cfarë
është përshkrimi i strukturës teknike që garanton mbrojtjen e të dhënave???. Për sa më
sipër qartësoni dhe saktësoni kriterin pasi ky kriter është evaziv dhe është hartuar në
kundërshtim me LPP.

-

Në DT kapaciteti teknik pika 8 kërkohet: 8.Operatori ekonomik duhet te disponoje nje
soft menaxhimi dhe monitorimi te punes (printimit dhe zarfimit te faturave) ne kohe
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reale. Per te provuar disponimin e ketij softi duhet te paraqese licensen e softëare-it
ose autorizim prodhuesi/distributorin te softit. Në lidhje me kërkesën tuaj për vërtetimin
e softit me anë të licencës e softëare-it ose autorizim prodhuesi/distributorin te softit
mendojmë që është një kërkesë taksative dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Ky kriter ka nota diskriminuese për operatorët ekonomikë që mund ta disponiojnë
softin e kërkuar edhe me faturë TVSH apo me deklaratë zhdoganimi. Autoriteti juaj
duhet ta lërë të hapur mundësinë e vërtetimit të këtij kriteri pasi përcaktimi taksativ
është në kundështim me legjislacionin në fuqi. Kërkojmë modifikimin e kriterit.
-

Në DT kapaciteti teknik pika 9 është kërkuar: 9.Të paraqesë minimalisht 2 modele të
ndryshme faturash të prodhuara nga kontratat e mëparshme. Ky kriter përvec se është
diskriminues dhe kufizon pjesmarrjen në këtë procedurë prokurimi krijon dhe bariera
joproporcionale me objektin dhe fondin që prokurohet. Për sa kohë që autoriteti juaj
përcakton një pikë për përgatitjen e modeleve me specifikimet teknike sic janë
përcaktuar në DST është e pajustifikueshme dhe joproporcionale kërkesa për dy modele
të tjera. Përgatitja e modeleve sipas specifikimeve teknike dhe dokumentacioni ligjor
teknik dhe financiar i paraqitur janë tregues të mjaftueshëm që një operator i disponon
kapacitetet për realizimin me sukses të kontratës që prokurohet. Për sa më sipër
kërkojmë heqjen e kriterit dhe modifikimin e dokumentave të tenderit.

-

Në DT kapaciteti teknik pika 12 përcaktohet: 12.OSHEE do ti japë operatorëve
pjesëmarres filet për print për 2000 cope fatura, të cilat duhet të printohen sipas të
gjitha specifikimeve teknike si test përpara një komisioni të OSHEE. Ky komision do të
jetë prezent përgjatë gjithë procesit, që nga perpunimi i fileve deri në produktin final.
Gjithashtu mund të verifikojë edhe plotesimin e kritereve të pershkruara më lart. Ky
proces do te kryhet gjate periudhes te vleresimit te ofertave. Ky kriter është në
kundërshtim me LPP. Për sa kohë që AK juaj ka kërkuar një model në përputhje me
specifikimet teknike dhe paraqitjen e dokumentacionit të kërkuar , këto përbëjnë
elementë të mjaftueshëm mbi kapacitetet teknike të një operatori ekonomik. Kërkesa
juaj për testim me 2000 fatura nuk është në proporcion me natyrën e procedurës dhe
shkon përtej asaj cka është e nevojshme për realizimin e synimit. Kërkojmë modifikimin
e kriterit në përputhje me LPP.

II.3. Në datën 31.05.2018 me shkresën nr.9810/3 prot, autoriteti kontraktor ka vendosur
pranimin pjesërisht të ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II.4. Në datën 11.06.2018 pala ankimuese “Adel Co” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.12435/1 prot., datë 25.06.2018 protokolluar me tonën me
nr.1080/3 datë 26.06.2018 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin
e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në kriteret e
vecanta të kualifikimit në kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 3.2 kërkohet: kopje të
certifikuara të bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse (Administrata Tatimore) te tre
viteve te fundit. Për sa i përket pikës 3.2. a për paraqitjen e bilanceve të tre viteve të fundit ju
bëjmë me dije se është kriter i paqartë dhe lë hapsirë për interpretim duke krijuar edhe
konfuzion tek operatorët pasi autoriteti juaj nuk ka përcaktuar vitet për të cilat duhet të
paraqitet bilanci. Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke përcaktuar qartë se
cilat janë 3 vitet e fundit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.2 “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
a) kopje të certifikuara të bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse (Administrata
Tatimore) te tre viteve te fundit .
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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”;c) gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare
për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet
vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të
pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në
rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të
prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i
mundur.”
III.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 4, gërma “a” dhe “b”, përcaktohet
se:
“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
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore. Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët
monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të
kontratës që prokurohet. Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, vlera
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e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që
prokurohet”.
III.1.4. 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 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.
III.1.5. Referuar sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka hartuar kriterin e
kualifikimit lidhur me dorëzimin e bilanceve për tre vitet e fundit në përputhje me LPP dhe
VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar. Megjithatë KPP gjykon se autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë vitet përkatëse të bilanceve që duhet të paraqiten në këtë procedurë
prokurimi për të shmangur cdo lloj konfuzioni dhe për një trajtim të barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesmarrës. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë
masa për modifikimin e kriterit duke përcaktuar në të vitet përkatëse të bilanceve që operatorët
ekonomikë duhet të dorëzojnë në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në kriter është
përcaktuar të paraqitet një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar
në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e
operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike,
të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë.
Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5
(pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik. Vertetim ky, i marre jo
me pare se 30 dite nga data e hapjes se ofertave. Përcaktimi i afatit për vlefshmërinë e një
vërtetimi me afat 30 ditor lëshimi është në kundërshtim të plotë me LPP pasi sikurse
parashikohet në legjislacionin mbi pagesat e faturave të energjisë elektrike, energjia e faturuar
e muajit të mëparshëm faturohet në muajin e mëpasshëm dhe ka afat për tu paguar deri ditën e
fundit të muajit aktual. E rëndësishme për AK është që operatori të mos ketë detyrime të
energjisë elektrike. Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e këtij kriteri pasi është në tejkalim
të kompetencave që ka nëj AK dhe në kundërshtim me LPP”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.2/c “Kapaciteti ekonomik
dhe financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si
më poshtë:
-

një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e
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papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi,
janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta
lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
operatori ekonomik. Vertetim ky, i marre jo me pare se 30 dite nga data e hapjes se
ofertave.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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
III.2.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 4, gërma ç, përcaktohet se: Për të
provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
-

një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri.Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin
e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi
në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo
më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.

III.2.4. Referuar sa më sipër, KPP gjykon se kriteri lidhur me paraqitjen e vërtetimit për
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike në rastin konkret nuk është
hartuar në përputhje me përcaktimet në nenin 28 pika 4 gërma ç e VKM nr.914 datë
29.12.2014 të ndryshuar, të sipërcituar. Konkretisht kërkesa taksative e autoritetit kontraktor që
vërtetimi të jetë marrë jo më parë se 30 dite nga data e hapjes se ofertave, nuk është i
nevojshëm pasi vetë përcaktimi ligjor sa më sipër që vërtetimi duhet të konfirmojë shlyerjen e
të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike nuk lë vend për përcaktim afati lidhur
me datën e lëshimit të vërtetimit. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
modifikojë kriterin e sipërcituar dhe të hartojë ato në përputhje të plotë me parashikimet në
nenin 28 të sipërcituar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në kriteret e
vecanta të kualifikimit në pikën 3.3 për kapacitetin teknik përcaktohet: 1. Për të provuar
përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes dëshmi për shërbimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogel se
22,000,000 (njezet e dy million) leke. si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime
të lëshuara nga një ent publik dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si
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dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e
realizuara. Ne mendojmë se ky kriter është i paqartë. Paraqitja e kontratave me vlerë të
përcaktuar shërben që autoriteti kontraktor të bindet për aftësitë realizuese të kontratës nga
një operator. Përcaktimi i bërë prej 22.000.000 lekësh nuk është i kuptueshëm, për sa i përket
mënyrës sesi është përcaktuar. Nuk kuptohet nëse vlera e përcaktuar kërkohet të përmbushet
duke u llogaritur si vlerë mesatare e të gjitha kontratave të paraqitura apo cdo kontratë duhet
të ketë vlerë mbi 22.000.000 lekë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/1 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes
dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në
një vlerë jo më të vogel se 22,000,000 (njezet e dy million) leke. si dëshmi për përvojën
e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturave tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

III.3.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 3 përcaktohet se: Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
-

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për
shërbimet 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 faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin
privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara.

III.3.3. Referuar sa më sipër KPP gjykon se kriteri i sipërcituar lidhur me përvojën e
mëparshme të operatorëve ekonomikë është në përputhje me parashikimet në nenin 28 të VKM
nr.914 datë 29.12.2014 e ndryshuar. Autoriteti kontraktor në hartimin e kriterit ka përcaktuar
një vlerë e cila duhet të përmbushet nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë
lidhur me kontratat e ngjashme (22,000,000 lekë), e cila rezulton të jetë jo më e madhe se 40%
e fondit limit. Përcaktimi në vlerë konkrete e vlerës së kontratave të ngjashme nuk sjell asnjë
konfuzion për operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje në këtë procedurë. Në kriter
kuptohet qartësisht që vlera 22,000,000 lekë është në vlerë mesatare për të gjitha kontratat e
ngjashme dhe jo vetëm për një të tillë. Në këtë kuptim KPP gjykon se modifikimi i kriterit
është i panevojshëm në rastin konkret pasi është tërësisht në përputhje me përcaktimet ligjore
sa më sipër. E rëndësishme është që autoriteti kontraktor në përcaktimin e vlerës nuk ka
tejkaluar shumën 40% të fondit limit duke qenë kështu në përputhje me parashikimet ligjore.
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Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në vazhdim
pika 3.2 përcakton: 2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim per numrin e
punonjesve nga Administrata Tatimore, për përmbushjen e detyrimeve të sigurimeve
shoqërore, për punesim mesatar jo më vogel se 15 (pesëmbëdhjete) punonjës për periudhën
Mars 2017 – Prill 2018. Ne mendojmë se ky kriter është i tepërt dhe diskriminues pasi
përcakton në mënyrë taksative mënyrën se si një operator ekonomik potencial për të marrë
pjesë në një procedurë prokurimi duke i kufizuar pjesmarrjen në procedurat e prokurimit,
kufizim i cili është në kundërshtim me LPP-në. Kjo kërkesë e vendosur nga ju cënon
pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në këtë procedurë prokurimi pasi duket qartë që
këto biznese nuk mund të marrin pjesë në këtë procedurë pasi një biznes i tillë nuk e ka të
domososhme punësimin e 15 punonjësve gjatë gjithë kohës sic institucioni juaj e përcakton.
Kriteret duhet të vendosen për të krijuar bindjen se një operator ekonomik e ka kapacitetin për
realizimin e konstratës. Kontrata parashikon printim dhe zarfim procese të cilat realizohen
edhe me vetëm 8 punonjës, 2 punonjës për printim, 6 punonjës për zarfim. Numri i punonjësve i
kërkuar është përtej nevojave dhe i tejfryrë, nuk është në proporcion me sasinë e mallrave që
prokurohen dhe me fondin limit të përcaktuar për këtë procedurë prokurimi. Kërkojmë
modifikimin e kriterit”, Komisioni i prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/2 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim per numrin e punonjesve nga
Administrata Tatimore, për përmbushjen e detyrimeve të sigurimeve shoqërore, për
punesim mesatar jo më vogel se 15 (pesëmbëdhjete) punonjës për periudhën Mars
2017 – Prill 2018.

III.4.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Printim i faturës dhe zarfimi
në versionin Selfmailer për
nevoja të OSHEE sh.a

3

Sasia

15,600,000

4

5

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

6

Afati

12 muaj

10

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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. b) aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.4.4. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën
dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të
sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë
konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit
publik si dhe dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e
prokurimit publik.”
III.4.5. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet
se: “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
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.4.6. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se 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. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit
kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të
lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik duke
mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të qëllimit dhe
parimeve të ligjit për prokurimin publik.
III.4.7. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor në vendosjen
e këtij kriteri është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë stafin e duhur për kryerjen e
shërbimit të kërkuar në përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës
së prokurimit dhe njëherazi në përputhje me cilësinë e kërkuar.
Sa më sipër, KPP gjykon se kërkimi i autoritetit kontraktor mbi disponueshmërinë e 15
punonjësve mesatarisht, parë kjo në raport me kohëzgjatjen e kontratës objekt prokurimi, ( 1
vit) sasisë totale të faturave të kërkuara (15,600,000), kohëzgjatjen e printimeve nga marrja e
porosisë ( 72 orë) vlerën dhe natyrën e shërbimeve, është një kërkesë e cila është në përpjestim
me natyrën dhe objektin e shërbimeve.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në DT
kërkohet: 3.Operatori ekonomik duhet të posedoje 3 makineri dixhitale me ngjyra (2 per
prodhim normal dhe 1 per rezerve ne rast difekti). Disponimi i makinerive duhet vërtetuar me
faturë blerje ose dokument zhdoganimi. Edhe në rastin e marrjes me qera nga kompani tjetër,
duhen paraqitur faturat e blerjes/dokumentat e zhdoganimit. Duke pasur parasysh sasinë e
mallrave që prokurohet dhe kohën në të cilën kërkohet realizimi i këtij malli mendojmë se ky
mall realizohet më së miri dhe në një kohë edhe më të shpejtë se koha e lëvrimit e përcaktuar
nga ju duke disponuar makineritë e mësipërme. I vetmi kusht që kjo të realizohet madje pa
qenë nevoja e një makinerie rezervë do ishte që gjatë kohës së realizimit të kontratës në fjalë,
makineritë mos të ishin të angazhuara edhe në disponim të kontratave të ngjashme. Pra ne
mendojmë se ky kriter është proporcional me objektin e kontratës që prokurohet por këto
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makineri duhet ti shërbejnë vetëm qëllimit të kësaj procedure prokurimi”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të posedoje 3 makineri dixhitale me ngjyra (2 per prodhim
normal dhe 1 per rezerve ne rast difekti). Disponimi i makinerive duhet vërtetuar me
faturë blerje ose dokument zhdoganimi. Edhe në rastin e marrjes me qera nga kompani
tjetër, duhen paraqitur faturat e blerjes/dokumentat e zhdoganimit.

III.5.2. Referuar argumentave të ankimuesit KPP vëren se ky i fundit nuk pretendon heqjen
apo modifikimin e këtij kriteri por në thelb ka kërkuar që autoriteti kontraktor të kërkojë që
këto makineri të mos jenë të angazhuara në kontrata të tjera. Lidhur me këtë pretendim të
ankimuesit Komsioni i Prokurimit Publik sqaron se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të
paraparë nga ligji si organi më i lartë i shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike
( neni 19/1 e vijues i LPP-së) dhe autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të
procedurave të prokurimit ( neni 12 i LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e kritereve
të veçanta të kualifikimit për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në nenin 63 pika
1.1. të LPP-së, 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.” KPP gjykon
se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi për njohjen ose rivendosjen e një të drejte të shkelur ose
të mohuar duhet që të bëhet vetëm prej atij që i përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e
shkelur prej një të treti dhe vetëm kundër atij që me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel
të drejtën e kërkuesin (legjitimimi pasiv), duke justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e
organit administrativ për të ndaluar ose për të zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose
veprimeve pra operatori ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i ligjshëm është
cënuar nga vendime dhe veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor. Në rastin konkret,
KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për kundërshtimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci të plota
operatorëve ekonomikë ankimues se procedurave për fitimin e kontratave publike, do ti
nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të
përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga neni 46 i ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në rastin konkret, KPP gjykon
se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar kriteret minimale
kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit teknik të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.
Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit Publik, si organ
i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte administrative ( dokumentet e
procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të shprehet mbi kriteret kualifikuese
dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë hartuar në përputhje me ligjin nr.9643
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe kuadrin ligjor sektorial në fuqi që
rregullon kontratën objekt prokurimi. Kompentenca e mësipërme është shprehur në disa
drejtime në ligjin për prokurimin publik në fuqi, ku nën nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex
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specialis parashikohet se ndër kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik janë ato të
anulimit, plotësisht ose pjesërisht, një veprimi ose vendimi të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj. Në rastin konkret, KPP
gjykon se objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një
vendimi të shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( verifikimin ligjor në rast se kriteret
kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se
specifikimet teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve
kualifikuese në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka
parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret
minimale kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto të fundit, ( vetëm kriteret
e shprehura dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në
fuqi, jepet garancia proceduriale e paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, KPP në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit kontraktor (njësisë
së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë në procedurat e
prokurimit publik.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në pikën 5 dhe
6 të DT kërkohet: 5.Operatori ekonomik duhet të disponojë sistem kamerash dhe access
kontroll dhe Operatori ekonomik duhet të ketë sistem serverash për perpunimin e të dhënave,
në ambjent të mbyllur të survejuar me kamera dhe të ndarë nga ambjente të tjera. Kjo pikë
është evazive dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Kjo pikë krijon konfuzion pasi
ëhstë në kundërshtim me ligjin, autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar Dokumentacionin mbi
të cilin do të provohet kriteri i mësipërm duke krijuar kështu kushte për interpretime të
ndryshme dhe kushtet që mund të jenë arbitrare. Kjo kërkesë është në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi pasi është e përcaktuar që autoriteti kontraktor duhet në cdo rat të
përcaktojë dokumentacionin me anë të të cilit operatorët ekonomikë duhet të provojnë
disponimin dhe përmbushjen e kritereve të kualifikimit. Sa më sipër kërkojmë modifikimin e
kriterit në përputhje me ligjin në fuqi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/ 5 dhe 3.3/6 “Kapaciteti
Teknik” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
5.Operatori ekonomik duhet të disponojë sistem kamerash dhe access kontroll.
6.Operatori ekonomik duhet të ketë sistem serverash për perpunimin e të dhënave, në ambjent
të mbyllur të survejuar me kamera dhe të ndarë nga ambjente të tjera.
III.6.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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. b) aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
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kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.6.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet 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.
III.6.4. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me këto pretendime të
ankimuesit sqarohet se: Në lidhje me pretendimin se kërkesa e pikës 5 dhe 6 të kapacitetit
teknik është evazive sqaroj se përmbushja e këtij kriteri do të bëhet përmes një deklarate dhe
komisioni i përcaktuar në pikën 12 të kapacitetit teknik do të bëjë verifikimin në teren të këtij
vetëdeklarimi.
III.6.5. Referuar pretendimit të ankimuesit, argumentave të autoritetit kontraktor, si dhe kriterit
të kualifikimit të sipërcituar, KPP gjykon se autoriteti kontraktor nuk ka hartuar në mënyrë të
qartë kriterin e kualifikimit. Në kriter është përcaktuar se operatorët ekonomikë duhet të
disponojnë sistem kamerash dhe access kontrolli si dhe sistem serverash për perpunimin e të
dhënave, në ambjent të mbyllur të survejuar me kamera dhe të ndarë nga ambjente të tjera por
ndërkohë për përmbushjen e këtij kriteri nuk është përcaktuar asnjë dokumentacion konkret .
III.6.6. Akoma më tej në kthim përgjigjen drejtuar ankimuesit autoriteti kontraktor ka sqaruar
ankimuesin se ky kriter do të përmbushet nëpërmjet paraqitjes së një deklarate dhe komisioni i
përcaktuar në pikën 12 të kapacitetit teknik do të bëjë verifikimin në teren të këtij
vetëdeklarimi, por në asnjë rast autoriteti kontraktor nuk ka marrë masë për modifikimin e
kriterit në përputhje me nenin 42 të LPP ose publikimin e sqarimit të dhënë i cili parashikon
shprehimisht 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
[…]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e
ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një
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operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një
shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe
në rrugë elektronike. 2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti
kontraktor zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet
mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë.
KPP gjykon se mospërcaktimi i saktë i dokumentacionit që duhet të dorëzohet nga operatorët
ekonomikë për përmbushjen e kritereve kualifikuese lë vend për konfuzion në rradhët e
operatorëve ekonomikë dhe njëherazi vështirëson punën e KVO-së gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave duke lënë vend dhe për mostrajtim të barabartë të ofertuesve. Në këtë
kuptim, KPP gjykon se kriteri i sipërcituar duhet të modifikohet në përputhje me sqarimin e
dhënë nga autoriteti kontraktor në kthim përgjigje duke përcaktuar saktë dhe qartë dokumentin
konkret me anë të të cilit do të provohet kriteri për disponimin e sistem kamerash dhe access
kontrolli si dhe sistem serverash për perpunimin e të dhënave, që autoriteti kërkon të paraqitet
nga operatorët ekonomikë, dhe publikimin e tij në përputhje me nenin 42 të sipërcituar për tu
bërë i njohur për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje në këtë procedurë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në DT
kapaciteti teknik pika 7 përcaktohet: 7.Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate qe
njeh dhe respekton te gjitha ligjet dhe rregulloret per trajtimin e te dhenave personale.
Gjithashtu duhet te vendose pershkrimin e struktures teknike qe garanton mbrojtjen e te
dhenave. Ky kriter është i paqartë dhe në kundërshtim me LPP . Në lidhje me vendosjen e
përshkrimit të strukturës teknike që garanton mbrojtjen e të dhënave ju bëjme me dije se ky
kriter është i paqartë dhe për më tepër autoriteti juaj nuk ka përcaktuar se me cfarë
dokumentacioni vërtetohet plotësimi i këtij kriteri. Cfarë është përshkrimi i strukturës teknike
që garanton mbrojtjen e të dhënave???. Për sa më sipër qartësoni dhe saktësoni kriterin pasi
ky kriter është evaziv dhe është hartuar në kundërshtim me LPP”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/7 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate qe njeh dhe respekton te gjitha
ligjet dhe rregulloret per trajtimin e te dhenave personale. Gjithashtu duhet te vendose
pershkrimin e struktures teknike qe garanton mbrojtjen e te dhenave.

III.7.2. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit lidhur me këtë
pikë të ankesës sqarohet si vijon: Në lidhje me pretendimin se kërkesa e pikës 7 të kapacitetit
teknik është e paqartë sqaroj se përmbushja e këtij kriteri do të bëhet përmes një deklarate mbi
njohjen e detyrimeve ligjore që ka një subjekt (Operator Ekonomik) që përpunon
dokumentacion ku trajtohen të dhënat personale si dhe me një përshkrim të shkurtër se si ky
OE garanton mbrojtjen e të dhënave personale. Ky kriter lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me
pikën 5 dhe 6 sa më sipër.
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KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë të
paraqesin nje deklarate qe njohin dhe respektojnë te gjitha ligjet dhe rregulloret per trajtimin e
te dhenave personale. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktore ka përcaktuar
dokumentin konkret që do të paraqitet për përmbushjen e këtij kriteri.
Ndërsa sa i takon pjesës së dytë të kriterit se “Gjithashtu duhet te vendose pershkrimin e
struktures teknike qe garanton mbrojtjen e te dhenave”, KPP gjykon se është e tepërt dhe e
ekzagjeruar për më tepër e paqartë. KPP gjykon që është mëse e mjaftueshme që operatorët
ekonomikë pjesmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi të plotësojnë një deklaratë ku
të marrin përsipër mbrojtjen e të dhenave personale pa qenë e nevojshme detajimi apo
shpjegimi nga ana e oeratorëve ekonomikë se si do të realizohet ky proces. Në cdo rast KPP
gjykon se operatori ekonomik mban përgjegjësi për cdo deklarim të bërë në një procedurë
prokurimi.
KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masat e nevojshme për modifikimin e
kriterit në përputhje me arsyetimin sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në DT
kapaciteti teknik pika 8 kërkohet: 8.Operatori ekonomik duhet te disponoje nje soft menaxhimi
dhe monitorimi te punes (printimit dhe zarfimit te faturave) ne kohe reale. Per te provuar
disponimin e ketij softi duhet te paraqese licensen e softëare-it ose autorizim
prodhuesi/distributorin te softit. Në lidhje me kërkesën tuaj për vërtetimin e softit me anë të
licencës e softëare-it ose autorizim prodhuesi/distributorin te softit mendojmë që është një
kërkesë taksative dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Ky kriter ka nota diskriminuese
për operatorët ekonomikë që mund ta disponojnë softin e kërkuar edhe me faturë TVSH apo me
deklaratë zhdoganimi. Autoriteti juaj duhet ta lërë të hapur mundësinë e vërtetimit të këtij
kriteri pasi përcaktimi taksativ është në kundështim me legjislacionin në fuqi. Kërkojmë
modifikimin e kriterit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/8 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
8.Operatori ekonomik duhet te disponoje nje soft menaxhimi dhe monitorimi te punes (printimit
dhe zarfimit te faturave) ne kohe reale. Per te provuar disponimin e ketij softi duhet te
paraqese licensen e softëare-it ose autorizim prodhuesi/distributorin te softit.
Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me pretendimin sa më sipër sqarohet
se: Në lidhje me pretendimin mbi disponimin e softit sqaroj se pretendimi qëndron dhe AK do
të bëjë plotësimet përkatëse.
KPP konstaton se autoriteti kontraktor nuk ka marrë masë për modifikimin e kriterit në
përputhje me nenin 42 të LPP i cili parashikon shprehimisht 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
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identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve
ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë,
përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me
nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime
në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet
menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe
bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike. 2/1. Në çdo
rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për
dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me
10 ditë.
Sa më sipër, në kushtet kur ky pretendim i ankimuesit është pranuar nga autoriteti kontraktor,
KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit në përputhje
me pretendimet e ankimuesit dhe publikimin e tij në përputhje me nenin 42 të sipërcituar.
III.9. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në DT
kapaciteti teknik pika 9 është kërkuar: 9.Të paraqesë minimalisht 2 modele të ndryshme
faturash të prodhuara nga kontratat e mëparshme. Ky kriter përvec se është diskriminues dhe
kufizon pjesmarrjen në këtë procedurë prokurimi krijon dhe bariera joproporcionale me
objektin dhe fondin që prokurohet. Për sa kohë që autoriteti juaj përcakton një pikë për
përgatitjen e modeleve me specifikimet teknike sic janë përcaktuar në DST është e
pajustifikueshme dhe joproporcionale kërkesa për dy modele të tjera. Përgatitja e modeleve
sipas specifikimeve teknike dhe dokumentacioni ligjor teknik dhe financiar i paraqitur janë
tregues të mjaftueshëm që një operator i disponon kapacitetet për realizimin me sukses të
kontratës që prokurohet. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit dhe modifikimin e
dokumentave të tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.9.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/9 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Të paraqesë minimalisht 2 modele të ndryshme faturash të prodhuara nga kontratat e
mëparshme.

III.9.2. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
III.9.3. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se procedura e prokurimit objekt ankimi është
kategorizuar si kontratë publike ”Shërbimesh” në respekt të nenit 3 pika 5 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik” të ndryshuar në të cilën parashikohet se ”Kontratat
publike për shërbime” janë kontratat publike që kanë objekt kryerjen e shërbimeve. Kontrata
publike, që ka si objekt mallra dhe shërbime, vlerësohet si “kontratë publike për shërbime”,
nëse vlera e shërbimeve në kontratë tejkalon atë të mallrave në të njëjtën kontratë. Kontratat
publike, që kanë objekt shërbimet, por që përfshijnë edhe punime të lidhura në mënyrë dytësore
me objektin kryesor të kontratës, vlerësohen “kontrata publike për shërbime”. Në rastin
konkret, referuar natyrës së kontratës publike objekt i procedurës së prokurimit objekt ankimi
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përmban si furnizimin me mallra ( fatura) përfshirë edhe shërbimin e tyre. Sa më sipër, KPP
gjykon se në kontratën e mësipërme synimi final i autoritetit kontraktor është furnizimi me
produktin final fatura mujore të klientëve, për të cilën autoriteti kontraktor ka kërkuar
dorëzimin e mostrave të produkteve, si edhe mostra të shërbimeve të mëparshme.
III.9.4. Në nenin 27 pika 6 gërma “a”të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se “Autoriteti kontraktor mund t’u
kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat
minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo
ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion
konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen
ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që
kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur
procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimitdhe/ose b) dëshminë
e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; dhe/ose c)
dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.9.5. Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se përsa kohë që autoriteti kontraktor ka
parashikuar dorëzimin e 10 cope fatura sipas të gjitha specifikimeve teknike të kerkuara, të
procedurës së prokurimit objekt ankimi me synim garantimin e këtij të fundit jo vetëm mbi
kapacitetin teknik të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës por edhe se shërbimi i propozuar
(ofertuar) është në përputhje me atë të kërkuar, kërkesa e tij edhe për 2 modele faturash të
kontratave të mëparshme është një kërkesë e cila nuk është në proprocion me natyrën dhe
objektin e procedurës së prokurimit dhe shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme për
realizimin e synimit. Sa më sipër, KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues
qëndron dhe se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e kualifikimit në përputhje me
arsyetimin sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk “Në DT
kapaciteti teknik pika 12 përcaktohet: 12.OSHEE do ti japë operatorëve pjesëmarres filet për
print për 2000 cope fatura, të cilat duhet të printohen sipas të gjitha specifikimeve teknike si
test përpara një komisioni të OSHEE. Ky komision do të jetë prezent përgjatë gjithë procesit,
që nga perpunimi i fileve deri në produktin final. Gjithashtu mund të verifikojë edhe plotesimin
e kritereve të pershkruara më lart. Ky proces do te kryhet gjate periudhes te vleresimit te
ofertave. Ky kriter është në kundërshtim me LPP. Për sa kohë që AK juaj ka kërkuar një model
në përputhje me specifikimet teknike dhe paraqitjen e dokumentacionit të kërkuar , këto
përbëjnë elementë të mjaftueshëm mbi kapacitetet teknike të një operatori ekonomik. Kërkesa
juaj për testim me 2000 fatura nuk ëhstë në proporcion me natyrën e procedurës dhe shkon
përtej asaj cka është e nevojshme për realizimin e synimit. Kërkojmë modifikimin e kriterit në
përputhje me LPP”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.10.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.3/12 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

OSHEE do ti japë operatorëve pjesëmarres filet për print për 2000 cope fatura, të cilat
duhet të printohen sipas të gjitha specifikimeve teknike si test përpara një komisioni të
OSHEE. Ky komision do të jetë prezent përgjatë gjithë procesit, që nga perpunimi i
fileve deri në produktin final. Gjithashtu mund të verifikojë edhe plotesimin e kritereve
të pershkruara më lart. Ky proces do te kryhet gjate periudhes te vleresimit te ofertave.

III.10.2. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
III.10.3. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor
për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti
kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët
ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të
refuzohen si të papranueshme.
III.10.4. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor është
vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë kapacitetet e nevojshme për realizimin e kontratës.
Synimi i autoritetit kontraktor është shprehur në disa drejtime si në specifikimet teknike të
procedurës së prokurimit objekt ankimi në të cilën ka parashikuar mbi cilësinë dhe specifikimet
teknike të produktit final gjithashtu edhe në termat e referencës së shërbimit, në të cilën ka
parashikuar kohëzgjatjen e kryerjes së shërbimit nga momenti i marrjes së porosisë duke lënë si
periudhë kohore 72 orë të printimit të sasisë së porositur. KPP konstaton se për përmbushjen e
synimit të këtij autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit
kritere kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik ( makineri, staf etj) si edhe
kritere kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e plotësimit të specifikimeve teknike të
produktit me anë të dorëzimit të mostrave. Në këto kushte, KPP gjykon se kërkesa e
mësipërme e autoritetit kontraktor mbi kryerjen e një testi prej 2000 copë faturash nuk është në
proprocion me natyrën e procedurës së prokurimit dhe shkon përtej asaj se çfarë është e
nevojshme për realizimin e synimit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese 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, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-70207-05-21-2018 me objekt:
“Printim i faturës dhe zarfimi në versionin Selfmailer të OSHEE sha”, me fond limit
57,704,400.00 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 14.06.2018, nga
autoriteti kontraktor, Operatori e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sha.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të 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 “Adel Co” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1080 Protokolli, Datë 11.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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