REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 522/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03/08/2015 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “4E-Color” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje lëndë ndihmëse dhe pjesë
këmbimi specifike për makineri shtypi”, me fond limit 12,916,150 lekë (pa
TVSH),
zhvilluar në datë 29.05.2015 nga autoriteti kontraktor
Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Alb Emilja” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje lëndë ndihmëse dhe pjesë
këmbimi specifike për makineri shtypi”, me fond limit 12,916,150 lekë (pa
TVSH),
zhvilluar në datë 29.05.2015 nga autoriteti kontraktor
Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a
Ankimues:

“4E-Color” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Fadil Rada”, pall. i ri Nr.2 mbrapa ish ATSH
Tiranë
“Alb Emilja” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Mihal Duri”, banesa private Nr.62, Njësia Bashkiake Nr.10
Tiranë
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Autoriteti Kontraktor:

Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a
Adresa: Rr. “Qemal Stafa”, pranë ish Tipografisë Ushtarake
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Kanë 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 ankesve të
operatorëve ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 29.04.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje lëndë ndihmëse dhe pjesë këmbimi specifike
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për makineri shtypi”, me fond limit 12,916,150 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datë 29.05.2015
nga autoriteti kontraktor Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a
II.1. Në datën 18.06.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“4E-Color” sh.p.k
“BO “Alb Emilja” sh.p.k & Gentian Horiet p.f

9,476,625 Lekë
i s’kualifikuar;
9,697,500 Lekë
i s’kualifikuar

II.1.1 Operatori Ekonomik “4E-Color” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “
“Nuk plotëson kriteret e veçanta si poshtë shënuar :
1-Nuk plotëson kriterin e veçantë: Ofertuesi në rastet kur nuk është vetë prodhues i bojës së
shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit, duhet të
paraqesë Autorizim Prodhuesi me objektin e prokurimit drejtuar Shtypshkronjës së Letrave me
Vlerë, i cili i jep të drejtën e shitjes së prodhimeve të tij, pasi Autorizimet e prodhuesit të leshuar
nga shoqerite “IMAF SPA”, “HUBER GROUP”, “AUTOMATION ADDRESS” snc dhe
“POSTMARK” inc nuk janë të certifikuara Apostille sipas kërkesave të përcaktuara në DST.
2- Nuk ka paraqitur Deklaratë për plotësimin e standardeve të Bashkimit Evropian mbi sigurinë
dhe kërkesat thelbësore dhe respektimin e kërkesave të legjislacionit shqiptar të zbatueshëm mbi
sigurinë, kërkesat thelbësore e konformitetin, si dhe tregtimin e produkteve jo ushqimore.
3- Nuk plotëson kriterin e veçantë : Ofertuesi të paraqesë licensën ose regjistrin tregtar ku të
ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve
të këmbimit të makinerive të shtypit” , dhe në rastet kur nuk është vetë prodhues duhet të
paraqesë licensën ose regjistrin tregtar të shoqërisë prodhuese ose përfaqësuese që e ka
autorizuar ku të ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet
si dhe të pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit” pasi nuk ka paraqitur licensë ose regjistër
tregtar për shoqëritë “HUBER GROUP” dhe POSTMARK inc, ndërsa regjistri tregtar i
shoqërive “IMAF” SPA dhe “AUTOMATION ADDRESS” nuk janë të certifikuara Apostille
sipas kërkesave të përcaktuara në DST.
4- Nuk plotëson kriterin e veçantë : për paraqitjen e Certifikatës ISO të prodhuesit në fushën e
prodhimit të bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet, si edhe pjesë këmbimi për makineri
shtypi pasi nuk ka paraqitur Certifikate ISO për shoqëritë “IMAF SPA” dhe “AUTOMATION
ADDRESS” ndërsa certifikatat ISO të paraqitura të shoqërive “HUBER GROUP dhe
POSTMARK inc” nuk janë të certifikuara Apostille sipas kërkesave të përcaktuara në DST.
5- Nuk plotëson kriterin e veçantë - Katalogun, prospektet ose skedat teknike të bojës së shtypit
dhe asaj Inkjet, si dhe të pjesëve të këmbimit për makineri shtypi nën autoritetin e Prodhuesit, që
nënkupton se duhet të jenë me Logon e tij dhe ku të jepen të gjitha karakteristikat teknike të
këtyre materialeve, me qëllim që autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve
teknike pasi te gjitha katalogjet e dorezuara nga shoqerite HUBER GROUP dhe POSTMARK
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inc, IMAF SPA dhe AUTOMATION ADDRESS” nuk janë të certifikuara Apostille sipas
kërkesave të përcaktuara në DST.
II.2. Në datën 24.06.2015, operatori ekonomik ankimues “4E-Color” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.2.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: “ [...] Përsa i përket arsyes
së s’kualifikimit për mos paraqitje të regjistrit tregëtar për kompanitë botërore “Hubber
Group” dhe “Postmark APS” si përfaqësuese e kompanisë “Collins ink Corporation”, sqarojmë
se këto kompani janë multinacionale dhe nuk vënë në dispozicion regjistrin tregëtar.
Përsa i përket arsyes së skualifikimit për mos paraqitje të certifikatave ISO për kompanitë “Imaf
Spa” dhe “Automation Adress” këto kompani përkatësisht “Imaf Spa” ka paraqitur certifikatë
përpuethshmërie ISEGA dhe Certifikatë Testimi. Ndërsa kompania “Automation Adress” ka
paraqitur Deklaratë konformiteti. Gjykojmë se paraqitja e certifikatës së përpuethshmërisë
ISEGA dhe Certifikatë Testimi nga kompania “Imaf Spa” dhe Deklaratë Konformiteti nga
kompania “Automation Adress” janë një formë e plotësimit të standardeve të Bashkimit
Evropian mbi sigurinë dhe kërkesat thelbësore dhe konformitetin.
.....
Lidhur me pretendimin për certifikimin apostille të dokumentave “Unigraphica AG” është një
kosto e lartë për shoqërinë. Duke marrë parasysh se produktet e certifikuara të “Unigraphica
AG” vërtetuar nëpërmjet një dokumentacioni të certifikuar Apostille zënë një pjesë të
rëndësishme të ofertës tonë, mendojmë se na keni penalizuar padrejtësisht. Gjithashtu ju kemi
vënë në dispozicion dokumenta si Autorizim Prodhuesi, Certifikata ISO, Regjistri Tregëtar,
katalogu si edhe specifikimet teknike të shoqërive Postmark, Hubber Group, Imaf s.p.a.
Automation Address si dhe deklaratat origjinale doganore shqiptare të cilat vërtetojnë
bashkëpunimin ndër vite të kompanisë “4E-Color” shpk me të gjitha këto kompani.
......
......
Paraqitja vetëm e dokumentacionit të kompanisë Unigraphica AG të certifikuara Apostille dhe jo
e kompanive të tjera është bërë duke gjykuar se për procedurën në fjalë është e mjaftueshme
vetëm ky dokumentacion.... Dokumentat e tjerë janë mbështetës dhe mund të mos ishin paraqitur.
......
Në nenin 53 të ligjit parashikohet se :
“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 kërkesat e
tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të
korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.”
Gjykojmë se mungesat e mësipërme duhet të konsiderohen si një devijim i vogël.
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Përsa i përket mos plotësimit të kriterit të dorëzimit të deklaratës për plotësimin e standardeve të
Bashkimit Europian nuk qendron sepse: Subjekti ofertues 4 E Color ka plotësuar deklaratën mbi
përmbushjen e specifikimeve teknike dhe i ka vërtetuar këto me anë të ceritifikatave:
A. Autorizim prodhuesi, Certifikata ISO dhe regjistri tregëtar i kompanisë zviceriane
“Unigraphica AG” bashkëngjitur me skedat të specifikimeve teknike të sistemit inkjet
HSA Jet, i cili printon posaçërisht me bojën Inkjet Top Collins Ink dhe makinerisë së
hologramës tip Micro Poise sipas standardeve europiane dhe ndërkombëtare.
B. Autorizim Prodhuesi të kompanisë daneze-amerikane përfaqësuese të sistemit printues
inkjet dhe të bojës inkjet tip Collins ink “Postmark” si edhe ceritifikatat ISO të
kompanisë amerikane prodhuese të bojës Inkjet “Collins Ink” “Postmark Ink si edhe
certifikatat ISO të kompanisë amerikane prodhuese të bojës “Collins Inkjet Corporation”
shoqëruar me skedat të specifikimeve teknike të bojës Inkjet sipas standardeve europiane
dhe ndërkombëtare.
C. Autorizim prodhuesi dhe certifikatat ISO të kompanisë gjermane “Huber Group”
bashkëngjitur skedat me specifikimet teknike të bojës Offset sipas standardeve europiane.
D. Autorizim prodhuesi si edhe regjistri tregëtar të kompanisë italiane “Imaf Spa”
shoqëruar me certifikata cilësie ISEGA dhe skedat teknike të solucioneve ndihmëse të
shtypit tip ISOAL 88 Lithonet M dhe Fountain 2000 sipas standardeve europiane dhe
ndërkombëtare.
E. Autorizim prodhuesi si edhe regjistri tregëtar të kompanisë italiane “ Automation
Adress” prodhues të makinerive elektronike. Thike treanëshe automatike, shoqëruar me
deklarata konformiteti sipas standardeve europiane dhe ndërkombëtare.
......
Duke qenë se dokumentet autorizim prodhuesi, Certifikatat ISO dhe specifikimet teknike
me katalogët përkatës janë një formë thelbësore e plotësimit të standardeve të Bashkimit
Evropian mbi sigurinë dhe kërkesat thelbësore dhe konformitetin dhe duke mos pasur në
dispozicion nga ana juaj një format të gatshëm të Deklaratës vlerësojmë se dokumentat e
mësipërme përmbushin kriterin.
......
Kërkojmë kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë [...]”
II.3. Në datën 26.06.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 285/3 Prot. datë
26.06.2015 i kthen përgjigje ankimuesit “4E Color” sh.p.k., duke refuzuar ankesën e tij me
argumentin se : [...]
i. Së pari, mungesa e deklaratës për plotësimin e standardeve të Bashkimit Europian mbi
sigurinë dhe kërkesat thelbësore e konformitetin si edhe tregëtimin e produkteve jo
ushqimore nuk mund të merret parasysh pasi është në kundërshtim me atë çka është
përcaktuar në DST
ii. Së dyti, autorizimet e prodhuesit lëshuar nga “IMAF SPA”, “Hubber Group”,
“Automation Adress” snc dhe “Postmark” inc nuk janë të certifikuara Apostille sipas
kërkesave të DST
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iii.

iv.

v.

Së treti, Në lidhje me mos plotësimin e kriterit të veçantë, ku ankuesi nuk ka paraqitur
regjistër tregëtar për shoqëritë “Huber Group” dhe “Postmark”, ndërsa regjistri
tregëtar i shoqërive “IMAF Spa” “Automation Address” nuk janë të certifikuara me vulë
apostille.
Së katërti, Ankuesi nuk ka paraqitur certifikatat ISO për shoqëritë “IMAF Spa”
“Automotion Adress” ndërsa certifikatat ISO të paraqitura të shoqërive “Huber Group”
dhe “Postmark” nuk janë Apostille sipas kërkesave të DST
Së pesti, nga ana e kërkuesit nuk është plotësuar një kriter tjetër i veçant pasi të gjithë
kataloget e dorëzuar nga shoqëritë “Huber Group” dhe “Postmark” inc, “Imaf Spa” ,
“Automotion Adress” nuk janë të certifikuara Apostille sipas kërkesave të DST. [...]”

II.4. Në datën 03.07.2015, pala ankimuese “4E-Color” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.5. Bashkimi i operatorëve Ekonomikë “Alb Emilja” sh.p.k & “Gentian Horieti” p.f. është
njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tyre me
argumentin se “1.Nuk plotëson kriterin e veçantë në lidhje me paraqitjen e Kontratave të
mërparshme për furnizime të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit pasi shoqëria “
Gentian Horieti” nuk ka paraqitur kontrata të ngjashme në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes 30 % pasi kontrata e paraqitur prej tij dhe faturat tatimore nuk janë furnizime të
ngjashme me objektin e prokurimit dhe me pjesën që kjo shoqëri ka marë përsiper të realizoje,
kjo në kundërshtim VKM NR 1 datë 10.01.2007 “ Për rregullat e prokurimit publik” me Kreu VII
pika 2 “ Bashkimi i operatoreve ekonomike”, germa “c” që thotë “Çdo operator ekonomik
duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato të
përcaktuara në dokumentet e tenderit. “Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara nëaktmarrëveshje.”
2.Nuk plotëson kriterin e veçantë: Ofertuesi në rastet kur nuk është vetë prodhues i bojës së
shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit, duhet të
paraqesë Autorizim Prodhuesi me objektin e prokurimit drejtuar Shtypshkronjës së Letrave me
Vlerë, i cili i jep të drejtën e shitjes së prodhimeve të tij, pasi Autorizimi i lëshuar nga kompania
“ JOINT & ETHICS “ i cili autorizon shoqërinë Albemilia, nuk eshte certifikuar Apostille sipas
kërkesave të përcaktuara në DST ndërsa shoqëria “ Gentian Horieti” nuk ka paraqitur asnjë
Autorizim nga prodhuesi në lidhje me pjesën (zerat) që kjo shoqeri ka mare persipër të realizojë
në kundërshtim VKM NR 1 date 10.01.2007 “ Për rregullat e prokurimit publik” me Kreu VII
pika 2 “ Bashkimi I operatorëve ekonomike”, gërma “c”
3.Nuk plotëson kriterin e veçantë : Ofertuesi të paraqesë licensën ose regjistrin tregtar ku të ketë
objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve të
këmbimit të makinerive të shtypit” , dhe në rastet kur nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë
licensën ose regjistrin tregtar të shoqërisë prodhuese ose përfaqësuese që e ka autorizuar ku të
ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve
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të këmbimit të makinerive të shtypit” pasi nuk ka paraqitur license ose regjister tregtar per
kompanine “ JOINT & ETHICS” ndërsa shoqëria “ Gentian Horieti” nuk ka paraqitur asnje
document ne lidhje me kete kriter, ne kundershtim VKM NR 1 date 10.01.2007 “ Per rregullat e
prokurimit publik” me Kreu VII pika 2 “ Bashkimi i operatorëve ekonomike”, germa “c”
4.Nuk plotëson kriterin e veçantë : për paraqitjen e Certifikatës ISO të prodhuesit në fushën e
prodhimit të bojës së shtypit dhe posatçërisht asaj Inkjet, si edhe pjesë këmbimi për makineri
shtypi pasi nuk ka paraqitur Certifikate ISO per kompanine “ “JOINT & ETHICS” ndersa
shoqëria “ Gentian Horieti” nuk ka paraqitur asnje document ne lidhje me kete kriter ne
kundershtim VKM NR 1 date 10.01.2007 “ Per rregullat e prokurimit publik” me Kreu VII pika
2 “ Bashkimi I operatoreve ekonomike”, germa “c”
5. Nuk plotëson kriterin e veçantë - Katalogun, prospektet ose skedat teknike të bojës së shtypit
dhe asaj Inkjet, si dhe të pjesëve të këmbimit për makineri shtypi nën autoritetin e Prodhuesit, që
nënkupton se duhet të jenë me Logon e tij dhe ku të jepen të gjitha karakteristikat teknike të
këtyre materialeve, me qëllim që autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve
teknike pasi Certifikata e Skedulit lëshuar per shoqerine Technova nuk ështe certifikuar
apostille, ndersa shoqëria “ Gentian Horieti” nuk ka paraqitur asnjë dokument në lidhje me këtë
kriter në kundërshtim VKM NR 1 date 10.01.2007 “ Per rregullat e prokurimit publik” me Kreu
VII pika 2 “ Bashkimi I operatoreve ekonomike”, germa “c””
II.6. Në datën 24.06.2015, operatori ekonomik ankimues “Alb Emilja” sh.p.k., si përfaqësuese e
BO “ Alb Emilja” sh.p.k. & “Gentian Horieti” p.f., ka dorëzuar ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tyrenë procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
II.6.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: “[...] Në lidhje me arsyen e
parë të s’kualifikimit, në përmbushjen e kriterit shoqëria “Gentian Horieti” ka paraqitur
kontratat: a) Kontratën e lidhur me Bashkinë Tiranë datë 12.06.2014 me objekt “ Blerje
materiale Bojaxhiu”, me vlerë 19,975,657 lekë pa TVSH, shoqëruar me vërtetim realizimi.
Gjithashtu ka dorëzuar faturat tatimore: a) Nr. Serie 44 me vlerë 57,000 lekë pa TVSH, për
mallra: bojë, pigmente, rula vinovil, furça; b) Nr. Serie 160227736 me vlerë 144,000 lekë pa
TVSH për pinca universale; c) Nr. Serie 88083945 me vlerë 297,300 lekë pa TVSH për acid,
klor, rripa përparëse, d) Nr. Serie 88083894 me vlerë 47,150 lekë pa TVSH për graso, thika,
vegla pune. Për sa i përket pretendimeve se shoqëria “Gentian Horieti” nuk ka paraqitur
kontrata të ngjashme ju bëjmë me dije se nuk qendron pasi ka paraqitur kontrata furnizimi me
mallra të cilët për nga natyra janë të ngjashëm me artikujt objekt prokurimi të cilat ka marrë
përsipër të furnizojë, pasi janë pjesë këmbimi, vegla pune dhe solucione kimike dhe në kuptim të
ligjit nuk mund të kërkohet të jenë identike ose të njëjta sepse vetë fusha e materialeve të shtypit
është specifike. Gjithashtu ju bëjmë me dije se bashkimi i shoqërive “Alb Emilja” sh.p.k. &
“Gentian Horieti” në zbatim të ligjit për prokurimin publik ka vërtetuar se zotëron aftësinë
teknike lidhur me përvojën e mëparshme, duke krijuar siguri në furnizim me mallrat objekt
prokurimi.
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Lidhur me arsyen e dytë të skualfikimit sqarojmë se shoqëria “Alb Emilja” sh.p.k ofertoi si
përfaqësuese e bashkimit të shoqërive “Alb Emilja” sh.p.k. & “Gentian Horieti” krijuar me
kontratën e bashkëpunimit Nr.4204 Rep datë 28.05.2015
......
Për plotësimin e kësaj kërkese shoqëria “Alb Emilja” sh.p.k. ka paraqitur:
a) Autorizimin e datës 21.05.2015 të lëshuar nga HSA System, i cili është distributor i
autorizuar i “Collins Inkjet Corporation” .
b) Autorizimin e lëshuar nga Joint & Ethics, i cili është distributor i autorizuar i “Muller
Martin”, “Rotatek”, “Aster”, “Roland” duke i dhënë të drejtën të shesë pjesë këmbimi
për makineri shtypi për Shtypshkronjën e Letrave me Vlerë Sh.a.
Autorizimi i lëshuar nga shoqëria Daneze “HSA System” është i paisur me vulë apostile, i
përkthyer dhe noterizuar.
Autorizimi i lëshuar nga shoqëria Kineze “ Joint & Ethics” është i përkthyer dhe i
noterizuar.
......
Shteti Kinez nuk e ka nënshkruar dhe nuk është anëtar i Konventës së Hagës dhe
dokumentacioni i lëshuar në shtetin Kinez nuk mund të pajiset me vulë apostile.
......
Përsa i përket pretendimit se shoqëria “Gentian Horieti” nuk ka paraqitur autorizim
prodhuesi nuk qendron , pasi referuar kontratës së bashkëpunimit nuk ka marrë përsipër që
të furnizojë me bojë inkjet dhe pjesë këmbimi për makineri shtypi për të cilat kërkohet
autorizim prodhuesi ose distritbutori.
......
Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit, shoqëria “Alb Emilja” sh.p.k ofertoi si
përfaqësuese e bashkimit të shoqërive “Alb Emilja” sh.p.k. & “Gentian Horieti” krijuar me
kontratën e bashkëpunimit Nr.4204 Rep datë 28.05.2015. Shoqëria “Alb Emilja” sh.p.k. ka
paraqitur autorizimin nga shoqëria Daneze “HSA System” dhe shoqëria Kineze “ Joint &
Ethics”. Për plotësimin e kësaj kërkese shoqëria ka paraqitur certifikatën e regjistrimit të
shoqërisë “HSA System” e cila është distributor i autorizuar për bojë inkjet dhe pjesë
këmbimi për makineri shtypi të datës 21.05.2015 të vulosur me vulë apostile, të përkthyer dhe
të noterizuar.
Përsa i përket pretendimit se shoqëria “Gentian Horieti” nuk ka paraqitur certifikatë
regjistrimi të shoqërive prodhuese të bojës inkjet dhe pjesë këmbimi për makineri shtypi nuk
qendron , pasi referuar kontratës së bashkëpunimit nuk ka marrë përsipër që të furnizojë me
bojë inkjet dhe pjesë këmbimi për makineri shtypi.
......
Lidhur me arsyen e katërt të skualifikimit sqarojmë se : Për plotësimin e kësaj kërkese
shoqëria ka paraqitur autorizimin e shoqërisë Kineze “Joint & Ethics” i cili është distributor
i autorizuar i “Muller Martin”, “Rotatek”, “Aster”, “Roland” etj. Gjithashtu ka paraqitur
certifikatën ISO 9001:2008 të shoqërisë “Rotatek”, të përkthyer dhe të noterizuar.
......
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Përsa i përket pretendimit se shoqëria “Gentian Horieti” nuk ka paraqitur certifikatë ISO të
shoqërive prodhuese të bojës inkjet dhe pjesë këmbimi për makineri shtypi nuk qendron, pasi
referuar kontratës së bashkëpunimit nuk ka marrë përsipër që të furnizojë me bojë inkjet dhe
pjesë këmbimi për makineri shtypi.
......
Lidhur me arsyen e pestë të skualifikimit, ju sqarojmë se skedat teknike dhe katalogët nuk
përfshihen në kategorinë e dokumentave që vulosen apostil dhe për këtë arsye nuk mund të
paisen me këtë vulë pasi nuk janë dokumenta shtetërore.
......
Kërkojmë kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë [...]”
II.7 Në datën 06.07.2015, pala ankimuese “Alb Emilja ” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.8 Në datën 16.07.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “4 E-Color” sh.p.k mbi skualifikimin e ofertës
së tij me arsyetimin se “[...]Nuk plotëson kriterin e veçantë : Ofertuesi të paraqesë licensën ose
regjistrin tregtar ku të ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj
Inkjet si dhe të pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit” , dhe në rastet kur nuk është vetë
prodhues duhet të paraqesë licensën ose regjistrin tregtar të shoqërisë prodhuese ose
përfaqësuese që e ka autorizuar ku të ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe
posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit” pasi nuk ka
paraqitur license ose regjistër tregtar për shoqëritë “HUBER GROUP” dhe POSTMARK inc,
ndërsa regjistri tregtar i shoqërive “IMAF” SPA dhe “AUTOMATION ADDRESS” nuk janë të
certifikuara Apostille sipas kërkesave të përcaktuara në DST [...]”, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “ Kapaciteti Teknik” të dokumentave
standarde të procedurës së prokurimit objekt ankimi, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
“ […] - Ofertuesi në rastet kur nuk është vetë prodhues i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj
Inkjet si dhe pjesëve të këmbimit të makinerive të shtypit, duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi
me objektin e prokurimit drejtuar Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë, i cili i jep të drejtën e
shitjes së prodhimeve të tij.
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- Ofertuesi të paraqesë licensën ose regjistrin tregtar ku të ketë objekt të aktivitetit “Prodhim i
bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve të këmbimit të makinerive të
shtypit” , dhe në rastet kur nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë licensën ose regjistrin
tregtar të shoqërisë prodhuese ose përfaqësuese që e ka autorizuar ku të ketë objekt të
aktivitetit “Prodhim i bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj Inkjet si dhe të pjesëve të këmbimit
të makinerive të shtypit” ,
- Certifikatën ISO të prodhuesit në fushën e prodhimit të bojës së shtypit dhe posaçërisht asaj
Inkjet, si edhe pjesë këmbimi për makineri shtypi.
- Katalogun, prospektet ose skedat teknike të bojës së shtypit dhe asaj Inkjet, si dhe të pjesëve të
këmbimit për makineri shtypi nën autoritetin e Prodhuesit, që nënkupton se duhet të jenë me
Logon e tij dhe ku të jepen të gjitha karakteristikat teknike të këtyre materialeve, me qëllim që
autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve teknike. […]“
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “4E -Color” sh.p.k.
rezulton se, ky operator ekonomik për plotësimin e kriterit ka dorëzuar:
a) Autorizim prodhuesi, Unigraphica AG, e legalizuar me vulë apostile, e përkthyer në
gjuhën shqipe;
Certifikata ISO 9001:2008 e shoqërisë “Unigraphica AG”, e përkthyer në gjuhën shqipe;
Regjistri tregëtar i shoqërisë “Unigraphica AG” e legalizuar me vulë apostile, e përkthyer
në gjuhën shqipe;
Skedat teknike legalizuar me vulë apostile, e përkthyer në gjuhën shqipe;
b) Autorizim prodhuesi i shoqërisë “IMAF” S.p.a, e përkthyer në gjuhën shqipe;
Regjistër tregëtar i shoqërisë “IMAF” S.p.a e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikata Testimi Nr.28336 e shoqërisë “IMAF” S.p.a e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikata Perpuethsmërie Nr.38631 U 14 e shoqërisë “IMAF” S.p.a e përkthyer në
gjuhën shqipe;
Certifikata Perpuethsmërie Nr.37423 U 14 e shoqërisë “IMAF” S.p.a e përkthyer në
gjuhën shqipe;
Certifikata e lëshuar nga “ISOAL 88” me objekt “Zëvendësim i alkoolit izopropilik”
për shoqërinë “IMAF” S.p.a e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikata e lëshuar nga “Fountain 2000” me objekt “Shtues lagije universal për
makineri me fletë” për shoqërinë “IMAF” S.p.a e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikata e lëshuar nga “Lithonet M” me objekt “Tretës për larjen me dorë të rrulit
dhe kauçukut në makineritë me fletë të formatit të mesëm” për shoqërinë “IMAF” S.p.a
e përkthyer në gjuhën shqipe;
c) Autorizim prodhuesi i shoqërisë “Postmark” I.n.c, e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikatë ISO 9001:2008 lëshuar për shoqërinë “Collins Inkjet Corporation” e
përkthyer në gjuhën shqipe;
Skedë teknike për market e bojës të shoqërisë “Collins Inkjet Corporation” e përkthyer
në gjuhën shqipe;
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d) Autorizim prodhuesi i shoqërisë “Hubber Group” e përkthyer në gjuhën shqipe;
Certifikatë ISO 9001:2008 lëshuar për shoqërinë “Hubber Group”” e përkthyer në
gjuhën shqipe;
Skedat për produktet e shoqërisë “Hubber Group” e përkthyer në gjuhën shqipe;
e) Autorizim prodhuesi i shoqërisë “Automation Adress” s.n.c e përkthyer në gjuhën
shqipe;
Ekstrakt i regjistrit tregëtar i shoqërisë “Automation Adress” s.n.c e përkthyer në gjuhën
shqipe;
Deklaratë konformiteti e shoqërisë “Automation Adress” e përkthyer në gjuhën shqipe;

III.1.3. Nga verifikimi i kryer në sistemin e prokurimeve elektronike për dokumentacionin e
dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues “4 E-Color” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
objekt ankimi, rezulton se për shoqërinë “Hubber Group” dhe “Postmark” operatori ekonomik
ankimues nuk ka dorëzuar regjistrin tregëtar të shoqërive të më sipërme. Ky fakt është pranuar
edhe vetë nga pala ankimuese, ku në kundërshtimet para Komisionit të Prokurimit Publik për
s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit argumenton se : “[…]
Përsa i përket arsyes së s’kualifikimit për mos paraqitje të regjistrit tregëtar për kompanitë
botërore “Hubber Group” dhe “Postmark APS” si përfaqësuese e kompanisë “Collins ink
Corporation”, sqarojmë se këto kompani janë multinacionale dhe nuk vënë në dispozicion
regjistrin tregëtar [...]”
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimi i mësipërm i palës ankimuese nuk
është i bazuar në fakt dhe në ligj. Personaliteti juridik i shoqërive të huaja, nuk lidhet me faktin e
regjistrimit në regjistër tregëtar të një shteti të huaj të shoqërive të mësipërme. Gjithashtu,
autoriteti kontraktor i ka lënë mundësinë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë licensën ose
regjistrin tregtar të shoqërisë prodhuese. Pala ankimuese ka dështuar të plotësojë kërkesën e
mësipërme në plotësim të kritereve të veçanta të kualifikimit.
III.1.4. Lidhur me pjesën e dytë të arsyeve të s’kualifikimit dhe pretendimeve të autoritetit
kontraktor se “[…] “regjistri tregtar i shoqërive “IMAF” SPA dhe “AUTOMATION
ADDRESS” nuk janë të certifikuara Apostille sipas kërkesave të përcaktuara në DST IMAF”
SPA dhe “AUTOMATION ADDRESS” nuk janë të certifikuara Apostille sipas kërkesave të
përcaktuara në DST[…]”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se pala ankimuese ka dorëzuar regjistrin
tregëtar të shoqërive “IMAF” SPA dhe “AUTOMATION ADDRESS”, të përkthyera në gjuhën
shqipe dhe të noterizuara. Ekstraktet e regjistrit tregëtar nuk janë të legalizuara me vulë apostile
në përputhje me kërkesat e veçanta të kualifikimit si edhe të ligjit nr. 9060 datë 08.05.2003 “Për
Aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën për Heqjen e Kërkesës për Legalizimin e
Dokumentave Zyrtare të Huaja”. Mbi të gjitha si në kundërshtimet para autoritetit kontraktor si
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edhe para Komisionit të Prokurimit Publik, pala ankimuese pranon faktin se dokumentat e
sipërcituar nuk janë të legalizuara.
III.1.6. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese se : “Paraqitja vetëm e dokumentacionit të
kompanisë Unigraphica AG të certifikuara Apostille dhe jo e kompanive të tjera është bërë duke
gjykuar se për procedurën në fjalë është e mjaftueshme vetëm ky dokumentacion.... Dokumentat
e tjerë janë mbështetës dhe mund të mos ishin paraqitur,”, KPP gjykon se vetë operatori
ekonomik në kundërshtimet para autoritetit kontraktor si edhe para Komisionit të Prokurimit
Publik ka pranuar se shoqëria ka dorëzuar dokumentacionin e më poshtëm:
“[....]
a) Autorizim prodhuesi, Certifikata ISO dhe regjistri tregëtar i kompanisë zviceriane
“Unigraphica AG” bashkëngjitur me skedat të specifikimeve teknike të sistemit inkjet
HSA Jet, i cili printon posaçërisht me bojën Inkjet Top Collins Ink dhe makinerisë së
hologramës tip Micro Poise sipas standardeve europiane dhe ndërkombëtare.
b) Autorizim Prodhuesi të kompanisë daneze-amerikane përfaqësuese të sistemit printues
inkjet dhe të bojës inkjet tip Collins ink “Postmark” si edhe ceritifikatat ISO të
kompanisë amerikane prodhuese të bojës Inkjet “Collins Ink” “Postmark Ink si edhe
certifikatat ISO të kompanisë amerikane prodhuese të bojës “Collins Inkjet Corporation”
shoqëruar me skedat të specifikimeve teknike të bojës Inkjet sipas standardeve europiane
dhe ndërkombëtare.
c) Autorizim prodhuesi dhe certifikatat ISO të kompanisë gjermane “Huber Group”
bashkëngjitur skedat me specifikimet teknike të bojës Offset sipas standardeve europiane.
d) Autorizim prodhuesi si edhe regjistri tregëtar të kompanisë italiane “Imaf Spa”
shoqëruar me certifikata cilësie ISEGA dhe skedat teknike të solucioneve ndihmëse të
shtypit tip ISOAL 88 Lithonet M dhe Fountain 2000 sipas standardeve europiane dhe
ndërkombëtare.
e) Autorizim prodhuesi si edhe regjistri tregëtar të kompanisë italiane “ Automation
Adress” prodhues të makinerive elektronike. Thike treanëshe automatike, shoqëruar me
deklarata konformiteti sipas standardeve europiane dhe ndërkombëtare. [...]”
III.1.7. Pala ankimuese ka pranuar se dorëzimi i autorizimit të kompanisë italiane “Automation
Adress” s.p.a është lidhur ngushtësisht me plotësimin e kriterit të vendosur nga autoriteti
kontraktor për dorëzimin e autorizimit të prodhuesit dhe dokumenteve shoqëruese të kërkuara në
dokumentet e procedurës së prokurimit për pjesët e këmbimeve të makinerive të shtypit. Vetë
pala ankimuese ka pranuar se dorëzimi i autorizimit të kompanisë italiane “Imaf” s.p.a është
lidhur ngushtësisht me plotësimin e kriterit të vendosur nga autoriteti kontraktor për dorëzimin e
autorizimit të prodhuesit dhe dokumenteve shoqëruese të kërkuara në dokumentet e procedurës
së prokurimit për bojën Inkjet dhe e këmbimeve të makinerive të shtypit. Pala ankimuese
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gjithashtu ka pranuar se dorëzimi i autorizimit të prodhuesit të shoqërisë “Hubber Group” është
lidhur ngushtësisht me plotësimin e kriterit të vendosur nga autoriteti kontraktor për dorëzimin e
autorizimit të prodhuesit dhe dokumenteve shoqëruese të kërkuara në dokumentet e procedurës
së prokurimit për bojën e printerave. Gjithashtu në autorizimin e prodhuesit të marrë nga
shoqëria “Unigraphica AG”, theksohet se : “ [….] Ne Unigraphica jemi furnizues të makinerive
dhe pjesëve rezervë të industrisë së printimit me fabrikat tona në Principata e Litenshtenj
autorizojmë kompaninë “4E Color” sh.p.k të paraqesë një ofertë sipas ftesës për ofertë të datës
29.04.2015 të shpallur nga “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë”, qëllimi i së cilës është të ofrojë
mallrat e mëposhtëm të prodhuara nga ne, ashtu siç përmendet edhe në ofertën tonë Nr.102828
në përputhje me specifikimet në ftesën për ofertë… […]”. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se pretendimi i palës ankimuese mbi plotësimit të kërkesës së autoritetit kontraktor vetëm përmes
autorizimit të prodhuesit të shoqërisë “Unigraphica AG” nuk qendron. Kjo për vetë faktin se në
autorizimin e prodhuesit lëshuar nga shoqëria e mësipërme pranohet se lëshuesi i autorizimit
është në cilësinë e furnizuesit të makinerive dhe pjesëve rezervë të industrisë së printimi si edhe
jo i bojërave tipit Inkjet. Gjithashtu pala ankimuese në kundërshtimet para autoritetit kontraktor
si edhe para Komisionit të Prokurimit Publik pranon faktin se autorizimi i prodhuesit i lëshuar
nga shoqëria “Unigrafika AG” është shoqëruar me “[…]me skedat të specifikimeve teknike të
sistemit inkjet HSA Jet, i cili printon posaçërisht me bojën Inkjet Top [...]” dhe në asnjë rast nuk
ka ngritur pretendime se shoqëria e mësipërme është edhe prodhuese e bojës tip Inkjet.
III.1.8 Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese “4E Color” sh.p.k nuk qendron.
III.1.9. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga pala ankimuese mbi s’kualifikimin e ofertës
së saj në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa
kohë që pretendimet e mësipërme nuk qendrojnë dhe operatori ekonomik “4E-Color” nuk
përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike mbetet e
s’kualifikuar, 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.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese “Alb Emilja” sh.p.k mbi s’kualifikimin e ofertës
së tij me arsyetimin se: “[....] Bashkimi i operatorëve Ekonomikë “Alb Emilja” sh.p.k &
“Gentian Horieti” p.f. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “1.Nuk plotëson kriterin e veçantë në lidhje me
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paraqitjen e Kontratave të mërparshme për furnizime të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të
fundit pasi shoqeria “ Gentian Horieti” nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme ne perputhje me
perqindjen e pjesmarrjes 30 % pasi kontrata e paraqitur prej tij dhe faturat tatimore nuk jane
furnizime te ngjashme me objektin e prokurimit dhe me pjesen qe kjo shoqeri ka mare persiper te
realizoje, kjo ne kundershtim VKM NR 1 date 10.01.2007 “ Per rregullat e prokurimit publik”
me Kreu VII pika 2 “ Bashkimi I operatoreve ekonomike”, germa “c” qe thote “Çdo operator
ekonomik duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45, të LPP-së, dhe ato
të përcaktuara në dokumentet e tenderit. “Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara nëaktmarrëveshje […].”, Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon:
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “ Kapaciteti Ekonomik dhe financiar”
të dokumentave standarde të procedurës së prokurimit objekt ankimi, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “[…]Kontrata të mërparshme për furnizime të mëparshme të
ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit ku vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë 40% të
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet.Kontrata duhet të shoqërohet me vërtetimin
entit publik që vërteton përmbushjen me sukses të kontratës së paraqitur për këtë qëllim ose
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar në sektorin privat si dëshmi për furnizimin e
mallrave pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara të firmosura dhe vulosura […]”
III.2.2 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike, për
procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se pala
ankimuese, “Alb Emilja” sh.p.k në procedurën e prokurimit objekt ankimi ka marrë pjesë si
bashkim operatorësh ekonomikë, “Alb Emilja” sh.p.k & “Gentian Horieti” p.f. Në nenin 3 të
Kontratës së bashkëpunimit Nr.4204 REP dhe Nr.2166.KOL, parashikohet se :
“ […] Pjesëmarrja në zbatimin e kontratës do të jetë e përbashkët e shprehur në përqindjet e
mëposhtme:
Shoqëria “Alb Emilja” sh.p.k.
70 %
Shoqëria “Gentian Horieti”
30 %
….
Shoqëria “Gentian Hoerieti” merr përsipër furnizimin me artikujt e mëposhtëm:
1
Alkol shtypi offset isopropilik i përqendruar
7

Diluent i fortë

8

Doreza profesionale bojë shtypi Offset

9

Doreza të trasha pune

11

Filtra për sistemin ujor të makinerive të shtypit

14

14

Përforues shirit me hap të ndryshëm për mak.shtypi
Offset

17

Solucion Lares shtypi tip Wash, per larjen e rrulave te
bojes se mak.shtypit

18

Solucion ujor shtypi, per sistemin me alkool te
mak.shtypi, perzjerje 4%

21

Tel celiku per qepje Ф 8

22

Tampon zhvillimi per lastrat e shtypit

23

Thase tip FIBC te medhenj (BIG BAGS)

24

Ngjitës me të ftohtë letër-letër ( Vinovil) me tharje të
shpejte dhe transparente

35

Goma adezive për mak.shtypi tip ROTATEK 300 me
spesor 1.05 mm formati 650x550x1.05 mm

38

Suport metalik i stampës së hologrames, për makineri
për vendosjen e hologramës tip MICRO POISE MK2

39

Stampë 2.5x2.5 cm për makineri për vendosjen e
hologramës tip MICRO POISE MK2

40

Pompë hidraulike për makineri për vendosjen e
hologramës tip MICRO POISE MK2

41

Thike ballore për mak.prerëse të letrës 3 dimensionale
tip Myller

42

Thikë anësore (diskore) për mak.prerëse të letrës
3 dimensionale tip Myller

43

Thikë ballore për mak.prerësë të letrës 3 dimensionale
tip T 2000

44

Thikë anësore(diskore ) për mak.prerëse të letrës
3 dimensionale tip T 2000

45

Vaj lubrifikant për mak.shtypi tip ROTATEK 300, tip
SAE90

46

Vaj lubrifikant për qarkullim të mbyllur tip CLP68 për
mak.shtypi tip ROTATEK 300
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47

Vaj Lubrifikues për pompë dore

48

Vaj hidraulik

49

Vaj tip clp 68 për makineritë e shtypit Offset Bb din
51513

50

Vaj kompresori

51

Traspaleta peshëngritje deri në 1.5 ton

52

Natriban shirit ngjitës

53

Korrektor Pene për lastrat e shtypit
[…]”

III.2.3. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “ Alb
Emilja” sh.p.k. & “Gentian Horieti” p.f, “Gentian Horieti” p.f ka dorëzuar në sistemin e
prokurimeve elektronike dokumentacionin e mëposhtëm:
- a) Kontratë Nr. 5/7 Prot. Datë 12.06.2014 e lidhur me Bashkinë Tiranë datë 12.06.2014
me objekt “ Blerje materiale Bojaxhiu”, shoqëruar me Fatura Tatimore Nr. Serial
16027709 datë 22.07.2014
- Fatura Tatimore Nr. Serie 88083945 datë 06.05.2014
- Fatura Tatimore Nr. Serie 160227736 datë 10.12.2014
- Fatura Tatimore Nr. Serie 88083894 datë 17.06.2013
- Fatura Tatimore Nr.44
III.2.4 Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, Seksioni II (“Informacione të veçanta për kontratat”), neni 27 (“Kontratat e
Mallrave”), pika 4, , parashikohet se :
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet 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.”
Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1 dhe 3 parashikohet se :
“1 Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi…..
“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara
në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
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financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”
III.2.5. 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 gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Vërtetimi i përvojës së mëparshme të operatorëve
ekonomikë në furnizime të ngjashme me objektin e kontratës së procedurës së prokurimit, i
shërben autoritetit kontraktor në funksion të vlerësimit sa më të drejtë të ofertave të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi, në respekt të Nenit 46 pika 1 gërma “b”, të
Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…]
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 [….]”
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar drejt kur ka
cilësuar kontrata jo të ngjashme me objektin e prokurimit, kontratat e paraqitura nga anëtari i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gentian Horieti” p.f, . Nga verifikimi i kontratave të
paraqitura nga operatori ekonomik dhe i faturave të lëshuara nga ky i fundit autoriteteve
kontratore, mallrat e furinizuara si materiale bojaxhiu, vegla të ndryshme pune, nuk mund të
cilësohen si furnizime të ngjashme, në përputhje me përqindjen e marrë përsipër në kontratën e
bashkëpunimit dhe me elementët konkretë që anëtari i bashkimit të operatorëve ka marrë
përsipër të furnizojë autoritetin kontraktor, ( referuar kontratës së bashkëpunimit, ku anëtari i
bashkimit të operatorëve ka marrë përsipër të furnizojë me materiale si: Pompe hidraulike per
makineri per vendosjen e hologrames tip MICRO POISE MK2; Thike ballore per mak.prerese te
letres 3 dimensionale tip Myller ;Thike anesore(diskore ) per mak.prerese te letres; 3
dimensionale tip Myller; Thike ballore per mak.prerese te letres 3 dimensionale tip T 2000;
Thike anesore(diskore ) per mak.prerese te letres 3 dimensionale tip T 2000; Vaj lubrifikant per
qarkullim te mbyllur tip CLP68 per mak.shtypi tip ROTATEK 300; Vaj lubrifikant per mak.shtypi
tip ROTATEK 300, tip SAE90; Korrektor Pene per lastrat e shtypit; Vaj tip clp 68 per makinerite
e shtypit Offset Bb din 51513; Transpaleta peshëngritje deri në 1.5 ton; Vaj lubrifikues për
pompë dore, etj.
Për sa më sipër pala ankimuese nuk ka vërtetuar eksperiencë në furnizime të mëparshme me
mallra të ngjashëm me ato të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet standarde të
tenderit.
III.2.7. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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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...
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qendron
III.2.8 Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga pala ankimuese mbi s’kualifikimin e ofertës
së saj në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa
kohë që pretendimet e mësipërme nuk qendrojnë dhe bashkimi i operatorëve ekonomikë “Alb
Emilja” sh.p.k dhe “Gentian Horieti” p.f. nuk përmbushin kriteret e veçanta të kualifikimit dhe
gjendja e tyre faktike juridike mbetet e s’kualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera
të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij bashkimi operatorësh e për rrjedhojë
nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1.

Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “4E-Color ” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje lëndë ndihmëse dhe pjesë këmbimi
specifike për makineri shtypi”, me fond limit 12,916,150 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datë 29.05.2015 nga autoriteti kontraktor Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a.

2.

Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Alb Emilja ” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje lëndë ndihmëse dhe pjesë këmbimi
specifike për makineri shtypi”, me fond limit 12,916,150 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datë 29.05.2015 nga autoriteti kontraktor Shtypshkronja e Letrave me Vlerë Sh.a.

3.

Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.

4.

Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.

5.

Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1201 Protokolli; Datë 03.07.2015
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Nr. 1213 Protokolli; Datë 06.07.2015
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