REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 372/2019
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 17.06.2019, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k., në proçedurën e
prokurimit, “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Blerje materiale
kancelarie dhe letër”, me nr. REF-13976-03-18-2019, me fond limit
2,288,705 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k.
Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës Km 8, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Kuvendi i Shqipërisë
Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit”, nr.4, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën
1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, operatori
ekonomik ankimues kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ankimues 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi 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 të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.03.2019, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Blerje materiale kancelarie dhe letër”, me nr.
REF-13976-03-18-2019, me fond limit 2,288,705 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.04.2019,
nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
II.2. Në datën 15.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 15.04.2019, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“Infosoft Office” shpk
”Interlogistic” shpk
“Europrinty” shpk
“Euro Office” shpk

1,606,707 lekë, Skualifikuar;
1,799,171 lekë, Skualifikuar;
1,800,000 lekë, Skualifikuar;
2,199,555 lekë, Skualifikuar;

II.4.Me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), autoriteti kontraktor ka njoftuar
operatorin ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. për skualifikimin e ofertës së tij, për proçedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi, me arsyetimin si më poshtë vijon:
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“Operatori ekonomik “Infosoft office” nuk përmbush 2.3 Për kapacitetin teknik përkatësisht
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogjet dhe skeden teknike te produktit Leter A4
80g/m2 ku te dallohet qarte perputhja e te gjitha specifikimeve teknike te kerkuara me produktet e
ofruara. Katalogjet duhet te jene ne gjuhen shqipe. Te gjitha te dhenat e katalogjeve te produkteve
dhe te skedes teknike per produktin Leter A4 80g/m2 , qe do te paraqiten , duhet te jene te
verifikueshme online ne faqen zyrtare te prodhuesve . Produkti i ofruar duhet te markohet qarte ne
katalog. » Operatori ekonomik ka paraqitur nje katalog i cili nuk eshte i verifikueshem online ne
faqen zyrtare të prodhuesve të paraqitur prej tij. Gjithashtu lidhur me skedën teknike të produktit «
Letër A4 » 80 g/m2 përkatësisht sa i takon bardhësisë së letrës është 169 % ndërkohë që në
Spevifikimet teknike të paraqitura në DST kërkohet që CIE bardhësia të jetë 152-160%. Gjithashtu,
shkëlqimi në skedën teknike të paraqitur nga OE është 112 %, ndërkohë që në specifikimet teknike
në DST kërkohet që shkëlqimi i letrës të jetë 101-104%.”
II.5.Në datën 19.04.2019, operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e këtij të fundit, për skualifikimin e
ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Sipas kerkeses suaj, ju kemi paraqitur
-nje katalog,
-ne gjuhen shqipe,
-ku pasqyrohen qarte specifikimet e produkteve dhe
-prodhuesit perkates
-te dhenat e katalogut jane shume te verifikueshme on line, duke u futur ne faqet zyrtare te
prodhuesve te deklaruar.
Persakohe qe eshte deklaruar prodhuesi, giendet lehtesisht edhe faqja zyrtare e tij. Sipas
dokumentave te tenderit, institucioni juaj, e ka marre persiper vete qe te beje verifikimin online te
produkteve dhe ne asnje pike nuk eshte shprehur qe ne duhet te jepnim ndonje informacion tjeter
shtese per t’jua bere te mundur kete. Ne dokumentat tuaja, keni bere kerkesa shume te detajuar, si
psh, viti i prodhimit, vendi i prodhimit etj, por asnje kerkese me shume per ndonje te dhene shtese
lidhur me verifikimin on-line te specifikimeve. Nuk kuptojme se si keni tentuar te beni kete verifikim
dhe si keni arritur ne perfundimin se te dhenat e katalogut nuk jane te verifikueshme. Asnje artikull
nuk gjetet dot??!! Nese KVO-se i nevojitej ndonje informacion shtese, pasi nuk ka arritur te gjeje
faqet on line te prodhuesve te deklaruar nga ana jone, mund te na ishin kerkuar sqarime, sic
percaktohet ne nenin 53 (Shqyrtimi i ofertave):
1 . Autoriieti kontraktor kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre,
për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e
parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë
ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të
kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Bashkangjitur me kete ankese po ju paraqesim si informacion shtese, listen e ëeb-site-ve te
prodhuesve te deklaruar, ne ndihme te procesit te verifikimit. Mjafton te klikoni keto link-e dhe ju
hapet menjehere faqja on line ku gjeni te publikuar produktin e ofertuar. Sjellim ne vemendje, qe ne
procedura te mepareshme, gjate periudhes se verifikimit, nga institucioni juaj kemi marre kerkese
per t’ju ndihmuar me informacione lidhur me mundesine e verifikimit te dy-tre artikujve dhe pas
perfundimit te procesit te verifikimit, jemi shpallur fitues Perseri jemi te gatshem t’ju asistojme per
cdo nevoje....
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...Sqarojme : letrat ndahen ne tre kategori te cilesise : 3-C -----cilesia me e ulet; 2-B -----cilesia
mesatare; 1-A -----cilesia me e larte.
Nder parametrat kryesore qe shkojne ne rritje me rritjen e cilesise, jane edhe bardhesia dhe
shkelqimi. Konkretisht psh, bardhesia fillon ne nivelet rreth 142% dhe perfundon me cilesine me te
larte, rreth 170%. Ndersa shkelqimi nis ne nivelet 94-95% dhe shkon deri ne nivelet 113-116%
Letra Navigator e paraqitur nga ana jone, i perket kategorise A te cilesise , dmth cilesia me e larte.
Pra, sa i perket 2 specifikimeve te letres A4 qe ju keni cituar, ne nuk jemi ne mos permbushje te
kritereve, por ne kapercim te tyre, pra jo vetem i kemi permbushur kerkesat tuaja por edhe i kemi
kapercyer, tejkaluar ato. Kapercimi i dy specifikimeve ne asnje lloj forme apo menyre nuk i sjell
ndonje dem AK, pervec se i jep mundesine te furnizohet me nje leter edhe me cilesore sesa kishte
kerkuar dhe me cmimin me te ulet te ofruar, pra duke mos shkaktuar asnje dem ekonomik. Referuar
nenit 53 (Shqyrtimi i ofertave):
4. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla. të
argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kerkesat e tjera, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur
përmbajtjen e saj.
Nuk kuptojme ku eshte shkelja qe ne kemi bere, apo cilin specifikim nuk kemi plotesuar, sepse vetem
keto dy raste do te ishin arsye per skualifikim, sic percakton edhe neni 45 (Kriteret e skualifikimit të
kandidatëve ose ofertuesve). Jemi ne kushtet e nenit 46 (Kualifikimi i ofertuesve) ku oferta jone ka
plotesuar te gjitha kerkesat tuaja (madje edhe me shume) dhe duhet te kualifikohet e rregullt.
Bazuar ne sa thame me siper, e konsiderojme te padrejte skualifikimin e ofertes sone dhe ne shkelje
te LPP. [...]”
II.6. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
1204/10 Prot. datë 25.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Infosoft Office” sh.p.k, duke mos pranuar asnjë prej pretendimeve të ngritura në ankesën
e paraqitur prej tij, me argumentimin si më poshtë vijon:
”[...] Lidhur me pretendimin e parë
Referuar kriterit të veçantë të kualifikimit konstatohet se Autoriteti Kontraktor ka kërkuar nga ana e
operatorëve ekonomikë sa vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë katalogët dhe skedën teknike te produktit Leter A4
ku te dallohet qarte përputhja e te gjitha specifikimeve teknike te kërkuara me produktet e ofruara.
Katalogët duhet te jene ne gjuhen shqipe. Te gjitha te dhënat e katalogëve te produkteve dhe te
skedës teknike për produktin Letër A4 , qe do te paraqiten, duhet te jene te verifikueshme online ne
faqen zyrtare te prodhuesve . Produkti i ofruar duhet te markohet qarte ne katalog.”
Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues ”Infosoft
Office”sh.p.k. rezulton se ky i fundit në nërmbushje të kriterit të sipërcituar konstaton se kriteret për
kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, në lidhje me kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, 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 kontratësOperatorët
Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat. në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe ofenat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme.
Në pikën 2.3 të DST-së parashikohet si më poshtë:
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Te gjitha te dhenat e katalogjeve te produkteve dhe te skedes teknike per produktin Leter A4 , qe do
te paraqiten , duhet të jene te verifikueshme online ne faqen zyrtare te prodhuesve . Produkti i
ofruar duhet te markohet qarte ne katalog.
Konstatojmë se katalogu i paraqitur nga OE “Infosot Office” nuk i kishte produktet e markuara
qartë në përputhje me kriterin e mësipërm. Kjo ishte një ndër kërkesat e rëndësishme të DST-së e
cila nuk është e përmbushur nga OE. Gjithashtu në katalog mungojnë faqet zyrtare të kompanive
prodhuese apo të distributorit të autorizuar për mallin objekt prokurimi, një tjetër kërkesë e DSTsë. Kërkesë kjo gjithmonë e përcaktuar qartë në DST.
Për arsyet e mësipërme, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës, e gjen të pambështetur pretendimin e
operatorit ekonomik.
Lidhur me pretendimin e dytë
Në DST e kësaj procedure prokurimi është përcaktuar si kriter i specifikimeve teknike për letrën A4,
përkatësisht si më poshtë
“b-CIE bardhësi: 152-160 % dhe pa lluster”
“l-Shkëlqimi: 101-104 %”
Letra e paraqitur nga OE “lnfosoft Office” ka një bardhësi deri në 169%. OE argumenton se kjo
është një cilësi më e lartë dhe e mirë e letrës, por duke lexuar kriteret e DST-së në mënyrë shteruese
shihet qartë se letra e kërkuar duhet të ketë vetëm këtë lloj bardhësie, pra deri në 160%. Si
Komision Shqyrtimi Ankesash vlerësojmë si të rëndësishëm faktin se në momentin e kryerjes së
vlerësimit nga anëtarët e KVO-së, ata t’i përmbahen me rigorozitet të gjitha kërkesave të
dokumenteve standarte të tenderit. Në këto kushte vlerësojmë se anëtarët e KVO-së, i kanë qëndruar
shumë rigoroz kufijve për bardhësinë e letrës të specifikuar në DST.
I njëjti kriter do të zbatohet edhe për shkëlqimin e letrës. OE Infosot Office ka paraqitur një letër e
cila e tejkalon normën e shkëlqimit të përcaktuar në DST. Ritheksojmë edhe një herë se DST, duhet
të lexohet në mënyrë shteruese nga anëtarët e KVO-së deri në arritjen e një vendimi përfundimtar.
Kështu edhe OE që paraqiten për një procedurë prokurimi pranë Autoritetit tonë Kontraktor do të
duhet të qëndrojnë po aq rigoroz kërkesave të DST-së. Për arsyet e mësipërme, Komisioni i
Shqyrtimit të Ankesës, e gjen të pambështetur pretendimin e operatorit ekonomik.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave vlerëson se operatori ekonomik ankimues Infosoft Office sh.p.k
nuk ka paraqitur dokumentacion të vlefshëm në përmbushje të kritereve.
Për arsyen e mësipërme, në zbatim të nenit 53, pika 5 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” të ndryshuar”, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës, e gjen të pambështetur
pretendimin e operatorit ekonomik Infosoft Office sh.p.k [...]”
II.7.Në datën 03.05.2019, operatori ekonomik ”Infosoft Office” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.8.Në datën 13.05.2019, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1204/13prot., datë 13.05.2019,
ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Infosoft Office” sh.p.k mbi
skualifikimin e ofertës së tij me arsyen: “[...]Gjithashtu lidhur me skedën teknike të produktit «
Letër A4 » 80 g/m2 përkatësisht sa i takon bardhësisë së letrës është 169 % ndërkohë që në
Spevifikimet teknike të paraqitura në DST kërkohet që CIE bardhësia të jetë 152-160%. Gjithashtu,
shkëlqimi në skedën teknike të paraqitur nga OE është 112 %, ndërkohë që në specifikimet teknike
në DST kërkohet që shkëlqimi i letrës të jetë 101-104%. […]”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1.Në shtojcën mbi modifikimin e kritereve të kualifikimit, pika 2.3, “Kapaciteti teknik” në
dokumentat standarte të tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
kërkuar si vijon:
“ -Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogjet dhe skeden teknike te produktit Leter
A4 80g/m2 ku te dallohet qarte perputhja e te gjitha specifikimeve teknike te kerkuara me produktet
e ofruara. Katalogjet duhet te jene ne gjuhen shqipe. Te gjitha te dhenat e katalogjeve te
produkteve dhe te skedes teknike per produktin Leter A4 80g/m2, qe do te paraqiten , duhet te jene
te verifikueshme online ne faqen zyrtare te prodhuesve . Produkti i ofruar duhet te markohet qarte
ne katalog.“
III.1.2.Në shtojcën nr.9, “Specifikime teknike” në dokumentat standarte të tenderit në procedurën e
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si vijon:
“SPECIFIKIMET TEKNIKE PER LETER A4
a- Cilësi e parë me certifikatë ISO
b- CIE bardhësi: 152-160 % dhe pa lluster
c- Pesha e një fije 80 gr/m2 dhe një rizëm (500fije x A4)
d- Përmasat: 210 x 297 cm
e- Lëmueshmëria : 80-100ml/min
f- Multifunksionale – për fotokopje, printer, fax
g- Lagështira: 3.5 - 4.5%
h- Trashësia : 104-112nm
i- Aftësia në përkulje:>110mN DM
j- Ashpërsia ne përkulje: >50nm CD
k- Drita:>=95%
l- Shkëlqimi: 101 - 104%
Ambalazhimi:Mbështjellje kundër lagështirës dhe kuti me kapacitet 5 risma
- Letra të mos bllokojë makinën fotokopjuese apo printerin, fax-in
- Të qëndrojë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit
- Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit
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- Të jetë e përshtatshme për printim në të dyja anët
- Të plotësojë standardet që letra të mbahet për kohë të gjatë në arkiv
- Të mos jetë e ricikluar
- Të jetë Ultra Bright, Silky Touch”
III.1.3.Nga verfikimi i kryer në SPE, në përmbushje të kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
ankimues “Infosoft Office” sh.p.k, ka paraqitur skedën teknike të produktit “Navigator Universal 80
g/m-2”, ku ndër të tjera, konstatohen specifikimet e letrës si vijon: Bardhësia CIE 169; Shkëlqimi %
112.
III.1.4.Në nenin 46, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” parashikohet
shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.” Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti
kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit.”
III.1.5.Në nenin 23, pika 4, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar,
parashikohet se: “4. Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë
specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj.
Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të
përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve
dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të
dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga
pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e
ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e
rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një
ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti,
edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin. “
III.1.6. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: 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; dhe/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.
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III.1.7.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. Gjithashtu një ndër parimet
kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të
detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 2 i ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës barazisë, dhe
mosdiskriminimit janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime
ndër të tjera nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur
përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. Në këto kushte, Komisioni gjykon se,
operatori ekonomik ankimues, nuk ka paraqitur Letër A4 80g/m sipas specifikimeve teknike të
përcaktuara me diapazon minimal-maksimal nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi shkëlqimi dhe bardhëisa CIE e letrës të paraqitur
nga ankimuesi, janë më të mëdha se ajo e përcaktuar. Komisioni gjykon se, operatorët ekonomik,
gjatë përgatitjes të ofertave, duhet ti qëndrojnë strikt kërkesave dhe përcaktimeve të autoritetit
kontraktor, duke ofruar atë që kërkohet brenda diapazonit të lejuar nga ky i fundit. Komisioni
vlerëson të theksojë, se nuk ndodhemi në rastin tipik të ofrimit të një produkti të njëjtë me atë të
kërkuar por me teknologji më të avancuar dhe me eficent, por me ofrimin e një produkti me
specifika të ndryshme nga ato të kërkuara.
III.1.8. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me kerkesën e
mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së
ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të veçanta të kualifikimit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, 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”.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues ”Infosoft Office” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për sa kohë që
pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë, pasi operatori ekonomik ankimues nuk përmbush kriterin
e vecantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e
skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë
gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në
respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, 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
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Blerje materiale kancelarie dhe letër”, me
nr. REF-13976-03-18-2019, me fond limit 2,288,705 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
15.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Kuvendi i Shqipërisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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. 808 protokolli Datë 03.05.2019;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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