VENDIM
K.P.P. 687/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Enkeleda Bega

Nënkryetar

Vilma Zhupaj

Anëtar

Lindita Skeja

Anëtar

Merita Zeqaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e shoqërisë
“InfoSoft Office” sh.p.k në procedurën e prokurimit me Nr.Ref73776-06-06-2018, me objekt: “Blerje Kancelari”, me fond limit
7.719.467 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 18.06.2018, nga
autoriteti kontraktor, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te
Paluajtshme.

Ankimues:

“4K Trading Albania” sh.p.k
Rr. “Konferenca e Pezës”, Banesë private nr. 167, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme,
Rr. “Jordan Misja”, 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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër 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 ndryshuar;
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 07.06.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit me Nr.Ref-73776-06-06-2018, me objekt: “Blerje Kancelari”, me fond limit 7.719.467
lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 18.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Zyra Qendrore e Regjistrimit
te Pasurive te Paluajtshme.
II.2. Në datën 09.07.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe
ofertuesit e skualifikuar si vijon:
1. “Infosoft Office” sh.p.k
2. “4K Trading Albania” sh.p.k
3. “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k

3.787.674 lekë, kualifikuar
5.199.000 lekë, kualifikuar
6.499.677 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 13.07.2018 operatori ekonomik “4K Trading Albania” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “InfoSoft Office” sh.p.k
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pasi, sipas tij, oferta e kësaj shoqërie është haptazi anomalisht e ulët, e provuar edhe nëpërmjet
formulës së përcaktuar nga ligji në DST.
II.4. Në datën 30.07.2018 operatori ekonomik “4K Trading Albania” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu pretendohet se autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer përgjigje ankimuesit
brenda afateve ligjore.
II.5. Në datën 07.08.2018 është protokolluar në Komsionin e Prokurimit Publik me nr. 1327/3 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 4705/14 prot., datë 03.08.2018, bashkëngjitur dokumentacioni mbi
zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës. Sipas informacionit dhe
dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor konstatohet se nga ana e këtij të fundit i është
kthyer përgjigje ankimuesit nëpërmjet shkresës me nr. 4705/10 prot., datë 17.07.2018, duke e bërë
me dije se:
“Autoriteti kontraktor, nëpërmjet KVO-së, pas hapjes së procedurës së tenderit me objekt: “Blerje
kanceleri”, më datë 18.06.2018 ka kryer vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur dhe ofertave
ekonomike të vendosura në dispozicion nga ana e operatorëve ekonomikë. Në përfundim të vlerësimit
autoriteti kontraktor ka konstatuar që ofertat e vlefshme për këtë procedurë tenderi, kanë qënë
anomalisht të ulta. Në këto kushte KVO-ja ka njoftuar më datë 02.07.2018, nga sistemi, operatorët
ekonomikë të cilët kanë paraqitur ofertë anomalisht të ulët, për sqarime të mëtejshme dhe paraqitjen
e dokumentacionit brenda afateve të vendosura në Ligjin e Prokurimit Publik. Operatorët që kanë
paraqitur ofertë anomalisht të ulët për këtë procedurë tenderi, brenda afatit kanë paraqitur
dokumentat shtesë dhe argumentimet e tyre, shoqëria “4K Trading Albania” sh.p.k me nr. 4705/5
prot., datë 04.07.2018 dhe “Infosoft Oficce” sh.p.k me nr. 4705/6 prot., datë 05.07.2018. KVO-ja,
pas shqyrtimit dhe vlerësimit të këtij dokumentacioni shtesë ka vendosur pranimin e argumentimeve
dhe ka vijuar procesin e vlerësimit përfundimtar. Nga vlerësimi i dokumentave të kërkuara në DST
dhe vlerësimi i dokumentave shtesë për argumentimin e ofertave anomalisht të ulta, KVO-ja kreu
vlerësimin përfundimtar, duke përcaktuar si ofertën e parë të vlefshme, ofertën me cmimin më të ulët,
nga ofertat që u kualifikuan në këtë procedurë tenderimi. Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk e
merr në konsideratë ankesën tuaj.”
II.6. Në datën 09.10.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1570 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 4705/19 prot., datë 08.10.2018, në përgjigje të kërkesës për
informacion të KPP-së, bashkëngjitur dokumentacioni mbi argumentimin e ofertës ekonomike të
shoqërisë “Infosoft Office” sh.p.k.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me kundërshtimin e kualifikimit të shoqërisë “InfoSoft Office” sh.p.k nga operatori
ekonomik “4K Trading Albania” sh.p.k me argumentin se: “oferta e shoqërisë “InfoSoft Office”
sh.p.k është haptazi anomalisht e ulët, e provuar edhe nëpërmjet formulës së përcaktuar nga ligji në
DST”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Nëpërmjet shkresës me nr. 4705/10 prot., datë 17.07.2018, drejtuar ankimuesit, autoriteti
kontraktor ka bërë me dije se:
“[…]Në përfundim të vlerësimit autoriteti kontraktor ka konstatuar që ofertat e vlefshme për këtë
procedurë tenderi, kanë qënë anomalisht të ulta. Në këto kushte KVO-ja ka njoftuar më datë
02.07.2018, nga sistemi operatorët ekonomikë të cilët kanë paraqitur ofertë anomalisht të ulët për
sqarime të mëtejshme dhe paraqitjen e dokumentacionit brenda fateve të vendosura në Ligjin e
Prokurimit Publik. Operatorët që kanë paraqitur ofertë anomalisht të ulët për këtë procedurë tenderi,
brenda afatit kanë paraqitur dokumentat shtesë dhe argumentimet e tyre, shoqëria “4K Trading
Albania” sh.p.k me nr. 4705/5 prot., datë 04.07.2018 dhe “Infosoft Oficce” sh.p.k me nr. 4705/6
prot., datë 05.07.2018. KVO-ja, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të këtij dokumentacioni shtesë ka
vendosur pranimin e argumentimeve dhe ka vijuar procesin e vlerësimit përfundimtar. Nga vlerësimi
i dokumentave të kërkuara në DST dhe vlerësimi i dokumentave shtesë për argumentimin e ofertave
anomalisht të ulta, KVO-ja kreu vlerësimin përfundimtar, duke përcaktuar si ofertën e parë të
vlefshme, ofertën me cmimin më të ulët, nga ofertat që u kualifikuan në këtë procedurë tenderimi.”
III.1.2. Në përgjigje të kërkesës së autoritetit kontraktor për argumentinim e ofertës anomalisht të ulët
të paraqitur nga operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k, në datën 04.07.2018, nëpërmjet shkresës
me objekt: “Sqarim për ofertë anomalisht të ulët”, nga ky i fundit jepen sqarimet si vijon:
“Për të sqaruar :
1. Anën ekonomike metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose shërbimeve të ofruara
Shpjegojmë:
Infosoft Office është kompani lider në tregun shqiptar për tregtimin e artikujve të kancelerisë, letrës
dhe tonerave, me një përvojë më shumë se 20 vjecare, me mundësi financiare të konsoliduara, me një
xhiro vjetore për vitin 2016 prej [...] dhe për vitin 2017 [...], si edhe distributor i shumë markave të
kancelerisë. Për tenderin e zhvilluar nga institucioni juaj për blerje kancelerie , kompania jonë ka
ofertuar me një normë të ulët fitimi, gjë që shpjegon edhe vlerën e ulët të ofertës sonë, me synimin për
të fituar këtë tender për shkak të vlerës së saj të konsiderueshme. Objekti i këtij tenderi është blerje
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kancelerie. Artikujt e kancelerisë nuk kanë ndonjë specifikë në metodën e ndërtimit apo procesin e
prodhimit. Për tju sqaruar lidhur me anën ekonomike të kësaj oferte po ju paraqesim analizën e kostos
për secilin artikull, oferta speciale të marra nga furnitorë enkas për këtë tender si dhe fatura blerje
mallrash dhe zhdoganime.
Për të sqaruar:
2. Zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht tjetër favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo shërbimeve;
Shpjegojmë:
Me cmime të ngjashme, të ofertuara në këtë procedurë prokurimi, Infosoft Office kuotuar, fituar dhe
realizuar me sukses për 10 vjet prokurimet e përqëndruara për letër dhe kanceleri të zhvilluara nga
Ministria e Brendshme si dhe një sërë tenderash të zhvilluar nga autoritete të ndryshme kontraktore,
si:Kuvendi i Shqipërisë, Ujësjellës Kanalizime Tiranë, OST, Bashkia Tiranë, KQZ, Universiteti i
Tiranës, Prokuroria e Përgjithshme, Universiteti Politeknik, FSDKSH, ZQRPP, Universiteti Fan Noli
Korce, e shumë institucione të tjera. Qindra kontratat e realizuara me sukses në shumë vite pune
tregojnë qartë mundësinë e Infosoft Office sh.p.k për të realizuar këto furnizime në kohë dhe me cilësi
si dhe aftësinë për të ofruar zgjidhje teknke për furnizimin e mallrave në sasi të mëdha, në një kohë të
shkurtër. Bashkëngjitur gjeni edhe disa nga këto kontrata dhe vërtetime realizimi kontratash , vec atyre
të paraqitura në tender.
Për të sqaruar:
3. Origjinalitetin e punëve, mallrave apo shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;
Shpjegojmë:
Artikujt e kancelerisë nuk kanë ndonjë kriter origjinaliteti sepse ato mund të prodhohen nga dhjetra
kompani të ndryshme në të gjithë botën, mjafton që të plotësojnë specifikimet teknike. Edhe njëherë
konfirmojmë se artikujt e ofertuar nga kompania jonë plotësojnë të gjitha specifikimet teknike të
kërkuara nga ju në dokumentat e tenderit dhe të gjitha standartet ndërkombëtare të cilësisë, gjë që
ju keni patur mundësi ta konstatoni edhe nga verifikimi i mostrave.
Për të sqaruar:
4. Zbatueshmërinë e detyrimeve që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
Shpjegojmë:
Për t’ju konfirmuar që shoqëria jonë plotëson të gjitha detyrimet ligjore, po ju paraqesim një vërtetim
të pagesës së rregullt të detyrimeve të sigurimeve shoqëore e shëndetësore.
Kompania jonë është certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare me ISO 9001 për menaxhimin e
cilësisë, ISO 18001 për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Punë dhe ISO 14001 për mbrojtjen e
mjedisit në vendet ku ushtrojmë aktivitetin apo ofrojmë shërbimet (bashkëngjitur).
Në përputhje me legjislacionin e prokurimti publik, kërkojmë nga ju që të gjitha dokumentat shoqërues
të përmendura më lart, të administrohen si informacion konfidencial, të përdoren vetëm për qëllimin
e kërkuar dhe të mos u bëhen me dije palëve të treta.”
III.1.3. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikon
se: “[…] 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave,
punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit
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të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune
shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku
do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të
infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e
saj[…]”.
III.1.4. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit
të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së
përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në
mënyrat e mëposhtme: Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56
të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të
përllogaritur. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të
LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së
ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit
të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose
jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të
dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje
me kërkesat e nenit 56 të LPP. […]”
III.1.5. Nga interpretimi literal i nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se barra e provës mbi argumentin e
ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar e tillë nga
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se argumentimi i ofertës anomalisht të
ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative për ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit
kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë, në mënyrë të detajuar, anën
ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu
duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta
dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për
furnizimin e mallrave apo të shërbimeve. Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomik, oferta e të
cilëve është konstatuar anomalisht e ulët, të paraqesin prova shkresore para autoritetiti kontraktor në
lidhje me origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi, si edhe
së fundmi duhet të vërtetojë zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe
kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. K.P.P.
gjykon se katër kushtet e mësipërme të parashikuara nga LPP, janë kushte kumulative të cilat, me anë
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të provave shkresore dhe argumentimeve përkatëse, duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë
ankimues, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. Referuar nenit 56 pika 2 të LPP-së autoriteti
kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të
paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të
paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. K.P.P gjykon se
nga interpretimi i normës së mësipërme lidhet drejtpërdrejtë me shmangien e riksut që mund të sjellë
një ofertë, e cila rezulton anomalisht e ulët. K.P.P. gjykon se risku që shfaqet në rast se një ofertë
rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime ku ndër të tjera si: rreziku për mos kryerjen e
shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës
dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara;
humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e shërbimit gjatë periudhës së ri publikimit të
procedurës së tenderit në rast të mos zbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të
cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, K.P.P. thekson se referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe
qëllimi” i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Objekt
i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të
shërbimeve nga autoritetet kontraktore.të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë
shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga
autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit
më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta
të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.
III.1.6. Nisur nga sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik verifikoi ofertën ekonomike të
operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k dhe nga ky verifikim rezulton se, nga ana e këtij
operatori është paraqitur oferta ekonomike, plotësuar sipas zërave të kërkuara nga autoriteti
kontraktor. Nga llogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik, referuar bazës ligjore si më
sipër cituar, rezulton se oferta e operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k është anomalisht e
ulët. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ dhe
informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të Prokurimit Publik rezulton se
edhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e ka konstatuar këtë fakt, duke kërkuar që, nga operatori
ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k të paraqiteshin shpjegime dhe analizë e detajuar për ofertën e
paraqitur, në zbatim të nenit 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar.
III.1.7. Nga shqyrtimi i informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor
rezulton se, nga ana e operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k., me synim
justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët është paraqitur shkresa me objekt: “Sqarim për
ofertën anomalisht të ulët”, bashkëngjitur saj analizë kostoje si dhe dokumentacion mbështetës
justifikues si: ofertë nga shoqëria “Olsoni” sh.p.k, datë 13.06.2018; kontrata të ngjashme të
mëparshme; vërtetime realizimi, certifikata të shoqërisë “Infosoft Office” sh.p.k etj si dhe një numër
i konsiderueshëm faturash cdoganimi dhe fatura blerje artikujsh kancelerie.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik, pasi analizoi informacionin dhe dokumentacionin e
depozituar për ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k, vëren se ky i fundit
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ka paraqitur ofertë nga shoqëria “Olsoni” sh.p.k me anë të cilës vërteton koston e disa artikujve
objekt prokurimi. Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik
“Infosoft Office” shpk ka dorëzuar pranë autoritetit kontraktor analizën e çmimeve ( metodën
ekonomike të ndërtimit të ofertës), si edhe dokumentacion provues mbi artikujt, të disponuar nga ky
i fundit, e nevojshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi. Njëkohësisht, KPP gjykon se me
anë të faturave të cdoganimit dhe faturave të blerjes së mallrave, operatori ekonomik “Infosoft
Office” shpk ka provuar njëherazi edhe ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për furnizimin e artikujve, në kuptim të nenit 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar
Pra, nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar në KPP, rezulton të jenë parashtruar të dhëna,
fakte apo garanci për origjinalitetin e produkteve në referim të germës ç, neni 56 pika 2, të Ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi provueshmeria e këtij kriteri është
esenciale, duke garantuar autoritetin kontraktor jo vetëm për realizimin e furnizimeve, por për
realizimin e tyre sipas standarteve të kërkuara në cilësi dhe me çmimin konkurues të ofertuar. Bazuar
në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e
operatorit ekonomik, oferta e të cilit në zbatim të formulës të përcaktuar në legjislacion ka dalë
anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime dhe dokumentacion i plotë që të argumentojnë ofertën
anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së përzgjedhur, zgjidhjeve teknike të posaçme, kushte
përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi apo origjinaliteti i punës së propozuar). Sqarimet e
paraqitura janë të sakta dhe të qarta, duke krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në të gjithë
elementët e saj me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme.
Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë zbatimit
të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij ligjor, si
autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP sjell në
vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet
të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do të jetë e njëjtë me cilësinë
dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë. Në rast të shkeljes së
kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e parashikuara në kontratë, apo
detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “4K Trading Albania” sh.p.k për
procedurën e prokurimit me Nr.Ref-73776-06-06-2018, me objekt: “Blerje Kancelari”, me
fond limit 7.719.467 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 18.06.2018, nga autoriteti kontraktor,
Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme 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. 1327 Protokolli,
Datë 30.07.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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