KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.961/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Cetis Graphic and
Documentation Services, d.d.” shpk, si dhe kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “SPM Security” shpk për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-49980-09-16-2016, me objekt
“Blerje prokat leje drejtimi, model i Ri”, me fond limit 58.726.667 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 13.10.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.

Ankimues

“Alfa Services” shpk
Rruga “Vaso Pasho” Pallati 7/1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.
Rr. “Irfan Tomini” (Ish –Zyrat e OA-së)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,
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“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
ankimuesëve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesëve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ëren:
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 ky i fundit, mbështetur
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të.
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 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.09.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-49980-09-16-2016 me objekt “Blerje prokat leje
drejtimi, model i Ri”, me fond limit 58.726.667 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 13.10.2016 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rugor Tiranë.
II.2 . Në datën 13.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Nga dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton se në datën 27.10.2016
autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, 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:
“B 360”

0,00

lekë

skualifikuar;
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“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk
“Peneleven Group”
“SPM Security” shpk
“Alfa Services” shpk
“Adel Co”
shpk
“Albdesign PSP” shpk

39.236.800
41.258.800
44.320.000
45.850.000
46.900.000
58.700.000

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 02.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Alfa Services” shpk, ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së “Cetis Graphic and
Documentation Services, d.d.” shpk dhe “SPM Security” shpk.
II.5. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Alfa Services” shpk
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Në datën 19.09.2016 ka shpallur procedurën e prokurimit. Në datën 13.10.2016, Komisioni i Vlerësimit
të Ofertave i AK-së, në prezencë të përfaqësuesëve të kompanive pjesmarrëse, hapi ofertat e paraqitura
në rrugë elektronike në faqen elektronike të APP-së, si dhe prezantimi i modeleve të LD nga kompanitë
ofertuese.
Në datën 14.10.2016 na është dhënë një kopje e procesverbalit nr. 3 mbi hapjen e ofertave të
procedurës së tenderit.
Në datën 27.10.2016 morrëm njoftimin në rrugë elektronike në faqen e APP-së për renditjen zyrtare të
ofertave, ku kompania jonë rezulton e renditur në vendin e tretë.
Argumentat e ankesës
Referencë neni 63 të LPP-së nenit 20 dhe 78 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014, kompania jonë si
person i interesuar në këtë procedurë prokurimi, i drejtohet autoritetit kontraktor me anë të kësaj
ankese duke shpresuar të merret parasysh.
Në datën 27.10.2016 është publikuar në sistemin e APP-së kuotimi i ofertave pjesmarrëse në tender.
Ky kualifikim është i padrejtë dhe i pa mbështetur në DST, në ligj dhe në VKM-në.
Argumentimi i ankesës tonë bazohet në procedurën e hapjes së tenderit në praninë tonë dhe të
përfaqësuesëve të kompanive të tjera dhe në procesverbalin e hapjes së tenderit.
AK-ja duhet të vlerësojë ofertat në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në DST.
Rezulton që AK-ja në kundështim me këtë nuk ka bërë një vlerësim të ofertës së kompanive “Cetis
Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk; dhe “SPM Security” shpk, në përputhje me kriteret e
përcaktuara në LPP, VKM dhe DST.
Për operatorin “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk;
Kjo kompani nuk i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST.
1.Dështoi në prezantimin e paraqitjes së një dizenjimi vektorial të lejes së drejtimit të re, por paraqiti
një dizenim në format (pdf), në kundështim me kërkesën e DST-së.
Meqënëse leja e drejtimit është një kartë me katër shtresa, me elementë të komplikuara sigurie, me
ngjyra të ndryshme, vetëm në formatin vektorial është i mundur të bëhet evidentimi saktësisht i
elementëve të sigurisë, vendosjes së tyre, i ngjyrave, dimesioneve ejt. Në formatin (pdf) është e
pamundur të përcaktohet me saktësi elementët e sigurisë, dimesionet e tyre, ngjyrat vendosja e tyre në
3

prokat etj. Pra operatori ekonomik i lartëpërmendur në ofertën e tij nuk vërteton plotësimin e
kërkesave teknike të kartës. Nga ana tjetër paraqitja vetëm format (pdf) të dizenjos i jep mundësi atij të
modifikojë strukturën e kartës pra ofertën teknike të paraqitur.
Nga ana tjetër mungesa e ofertës teknike të dizenjos në formatin vektorial, nuk i jep mundësi AK-së të
përcaktoi edhe elementët shtesë të sigurisë në përputhje me kërkesat teknike të paraqitura në DST.
Mungesa e ofertës teknike të dizanjos në formë vektoriale e bën të pamundur procesin e propozimmiratimit të operatorit ekonomik fitues dhe DPSHTRR. Për të realizuar këtë kërkesë duhet që AK-ja ti
kërkoj operatorit ekonomik ofertën e tij në formë vektoriale pasi të shpallet fitues. Kjo i jep mundësi
operatorit ekonomik të ndryshoj ofertën e tij e paraqitur në tender në formatin (pdf).
Meqënëse dizenjo të lejes së drejtimit të re e dorëzuar nga operatori ekonomik është e pasaktë dhe në
kundështim me kërkesat e kualifikimit AK-ja duhet ta kishte skualifikuar ofertën e tij.
Theksojmë së të gjithë operatorët ekonomikë që ishin prezent në seksionin e hapjes së ofertave e
paraqitën dizajnin e tyre në format vektorial sipas kërkesave në DST, ndërsa vetëm operatori ekonomik
“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk e ka paraqitur në formatin (pdf).
Pranimi i këtij dizajni në format (pdf) është favorizues dhe në diskriminimin të ofertuesëve të tjerë duke
shkelur parimin e trajtimit të barabartë të ofertave sipas të njëjtit kriter vlerësimi.
2. Ky operator ekonomik dorëzoj një dokumentacion letër në gjuhën angeze të papërkthyer në gjuhën
shqipe e të panoterizuar.
3. Ky operatorë ekonomik e dorëzoj dizenjon elektronike të kartës në një memorie USB-je të koduar
vetëm nga operatori ekonomik, që është lehtësisht e ndryshueshme nga vetë operatori ekonomik dhe si
e tillë nuk duhet të ishte pranuar nga KVO-ja ose minimalisht duhet të ishte koduar nga vetë
Komisioni.
Për kompaninë “SPM Security” shpk:
1.Kjo kompani nuk e ka të plotë ofertën ekonomike. Në formularin e dorëzuar të ofertës nëpërmjet
sistemit elektronik të APP-së kjo kompani ka ofertuar vetëm për një zë “Prokatin e lejes së drejtimit”,
ndërsa në zërin e dytë “Dizenjo Prokat Leje Drejtimi”, kjo kompani nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
kjo është në kundështim me kërkesat e DST.
Është specifikisht e qartë se objekti i kontratës janë dy zëra të vecantë.Kur objekti ka dy zëra dhe vetëm
njëri prej tyre është ofertuar ndërsa tjetri jo, juridikisht oferta është null.
Kompania “SPM Security” shpk ka ofertuar vetëm për një zë “Prokat Leje Drejtimi” dhe nuk ka
ofertuar për zërin “Dizenjo prokat Leje drejtimi”
Kjo e bën të pavlefshme Formularin e Ofertës të paraqitur nga kjo kompani duke qënë në kundështim
me kërkesat në DST dhe VKM, neni 17.
Si e tillë oferta e këtij operatori ekonomik duhej të ishte skualifikuar nga KVO.
Sic argumentuam qartësisht ak-ja duhet të kishte skualifikuar ofertat e operatorëve ekonomikë “SPM
Security” shpk dhe “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk.
Duke mos i skualifikuar këta operatorë Ak-ja bën shkelje të LPP-së dhe VKM-së.
Të gjitha parimet janë shkelur nga AK-ja duke mos i respektuar ato. Ne si ofertues kemi të drejtën e
trajtimit të barabartë si dhe të kërkojmë transparencën në procedurat e prokurimit. Gjë e cila për të
gjitha pikat më sipër nuk është respektuar.
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Është bërë diskriminim në pranimin e dizenjos së LD të Re. (ku të gjithë opeartorëvë të tjerë i
është pranuar dizajni i LD të Re në format vektorial, vetëm operatorit ekonomik “Cetis Graphic
and Documentation Services, d.d.” shpk i është pranuar ky dizajn në format (pdf).
Është bërë diskriminim në pranimin e dokumentave teknike vetëm operatorit “Cetis Graphic
and Documentation Services, d.d.” shpk i është pranuar dokumentacion në anglisht i pa
përkthyer i panoterizuar.
Është bërë diskriminim në pranimin e formularit të ofertave. Ku të gjithë operatorëve të tjerë i
është pranuar formulari i ofertës me ofertimin e dy artikujve, ndërsa “SPM Security” shpk i
është pranuar formulari i ofertës vetëm me një artikull.
Përfundimisht duke u bazuar në të gjitha argumentat e parashtruara më sipër kërkojmë që AKja të skualifikojë dy operatorët ekonomikë “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.”
shpk dhe “SPM Security” shpk

II.6. Autoriteti Kontraktor, me shkresën nr.27362/1 prot,datë 08.11.2016, i ka kthyer përgjigje
ankimuesit. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar ankimuesit argumenton si vijon:
[...]
Duke bërë verifikimet e nevojshme me dokumentat e paraqitura nga operatorët ekonomikë që subjekti
“Alfa Services” ka ngritur në ankesën e tij arrijmë në përfundimin se ky subjekt ka pjesërisht të drejtë,
kjo përsa i përket ankesës lidhur me njërin nga operatorët ekonomikë.Sa më sipër më të detajuar
sqarojmë:
Lidhur me pretendimin e ngritur nga operatori ekonomik mbi “Cetis Graphic and Documentation
Services, d.d.” shpk
Së pari: Operatori pretendon se ky subjekt dështoji në prezantimin e paraqitjes së dizenjos vektoriale të
lejes së Drejtimit të Re, por nuk paraqiti një dizenjo në format (pdf), në kundështim me kërkesën në
DST.
Ky pretendim është i pabazuar pasi në procesvebalin nr. 3 mbi hapjen e ofertave të procedurës së
tenderit datë 13.10.2016, i firmosur nga anëtarët e KVO-së dhe Njësisë së Prokurimit të cilët kanë qënë
prezent në hapjen dhe prezantimin e dizenjove nga operatorët ekonomikë theksohet se operatori “Cetis
Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk është përfaqësuar me autorizim nga Z.
B.L..Përfaqësuesi prezent i operatorit ekonomik i shoqëruar nga përkthyesi i tij pasi bëri prezantimin e
dizenjos të prokatit të lejeve të drejtimit dorëzon në format elektronik (USB) dizenjimin e një prokati.
Nga ky operator ekonomik u dorëzuan dhe 14 (katërmbëdhjetë) fletë të printuara dhe të sigluara në cdo
faqe, mbi dizenjimin e këtij prokati. Pra prezantimi u bë në abjentet e DPSHTRR, duke respektuar të
gjitha procedurat dhe nuk u ngarkua thjesht elektronikisht.
Së dyti Lidhur me pretendimin se operatori “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk
dorëzoj një dokument në gjuhën angleze të pa përkthyer në gjuhën shqipe të panoterizuar. Pasi pamë të
gjithë dokumentacionin e paraqitur nga ky operator nuk konstatuam asnjë dokumentacion letër në
gjuhën anleze dhe të papërkthyer në gjuhën shqipe dhe të pa noterizuar. Dokumentacioni që është në
gjuhë të huaj dhe përkatësisht sllovene është i noterizuar dhe i përkthyer në gjuhën shqipe duke
respektuar formën e kërkuar në DST. Pretendimi i ngritur nga operatori nuk qëndron.
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Së treti Lidhur me pretendimin se operatori “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk
dorëzoj dizenjon elektronike të kartës në një memorie USB të koduar vetëm nga operatori ekonomik që
është lehtësisht e ndryshueshme nga vet operatori ekonomik dhe si e tillë nuk duhet të ishte pranuar
nga KVO ose minimalisht duhet të ishte koduar nga vetë Komisioni.
Dorëzimi i dizenjos së prokatit të lejedrejtimit do të jetë format elektronik dhe i mbrojtur me kod.
Dizajni i prokatit duhet të eksportohet në formate të ndryshme për të mundësuar hapjen dhe editimin e
tij nëpërmjet programeve Autocad, Photoshop, Corel, Jura, Fortuna.etj.
Operatori ekonomik e dorëzoj në format elektronik (USB)dizenjon e këtij prokati, format të cilin e
kishin ndjekur edhe operatorë të tjerë ekonomikë, përvec operatorit ekonomik “Alfa Services” shpk ku
e kanë paraqitur në format elektronik (cd).
Ky pretendim është i pabazuar pasi formati i paraqitur nuk bie në kundështim me DST.
Lidhur me pretendimin e ngritur nga operatori ekonomik mbi “SPM Security” shpk ku ankohet se ky
operator ekonomik nuk e ka të plotë ofertën ekonomike sepse në formatin e dorëzuar nëpërmjet sistemit
elektronik të APP-së kjo kompani ka ofertuar vetëm për një zë , Prokatin e Lejes së Drejtimit, ndërsa në
zërin e dytë, dizenjo prokat Lejes të drejtimit nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
Përsa i përket këtij pretendimi, e vlerësojmë të drejtë ankesën tuaj, pasi verifikuam ofertën e paraqitur
nga operatori ekonomik “SPM Security” shpk konstatuam se “SPM Security” shpk ka ofertuar vetëm
për një zë “prokat leje drejtimi” dhe nuk ka ofertuar për zërin “dizenjo prokat leje drejtimi” sipas
pikës 2.1 të Dokumentave Standarte të Tenderit cilësohet:
Operatori Ekonomik duhet të plotësojë formularin e ofertës bashkëngjitur me këto DT, duke përcaktuar
mallrat që do të lëvrohen, sasitë dhe cmimin e tyre.Ky operatornuk ka dhënë cmim e sasi për zërin e
dytë, duke mos dhënë asnjë argumentim sqarues për këtë zë.
Në këto kushte anëtarët e grupit të shqyrtimit të ankesës sipas urdhrit nr. 817 datë 02.11.2016
vendosëm:
Referuar në Dokumentat e Tenderit , neni 45 të LPP-së, pika 2.2 dhe 2.3, neni 46, me të gjitha
ndryshimet, dhe VKM-së nr,. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”,
Kreu III “Dokumentat e Tenderit”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, dhe Kreu VII “Zyrtarët e
Prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 64 “ Hapja e Ofertave”. dhe neni 66, “Shqyrtimi dhe
vlerësimi i ofertave”, pika 2, ankesa e ofertuesit “ Alfa Services”shpk është pjesërisht e bazuar.
II.7. Në datën 15.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me anë të
sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:

“B 360”
“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk
“Peneleven Group”
“SPM Security” shpk
“Alfa Services” shpk
“Adel Co”
shpk
“Albdesign PSP” shpk

0,00
39.236.800
41.258.800
44.320.000
45.850.000
46.900.000
58.700.000

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
6

II.8. Në datën 17.11.2016, operatori ekonomik “Alfa Services” shpk ankimues ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit tё Prokurimit Publik, me argumentat si më poshtë:
[...]
Në datën 19.09.2016 ka shpallur procedurën e prokurimit. Në datën 13.10.2016, Komisioni i Vlerësimit
të Ofertave i AK-së, në prezencë të përfaqësuesëve të kompanive pjesmarrëse, hapi ofertat e paraqitura
neë rrugë elektronike në faqen elektronike të APP-së, si dhe prezantimi i modeleve të LD nga
kompanitë ofertuese.
Në datën 14.10.2016 na është dhënë një kopje e procesverbalit nr. 3 mbi hapjen e ofertave të
procedurës së tenderit.
Në datën 27.10.2016 morrëm njoftimin në rrugë elektronike në faqen e APP-së për renditjen zyrtare të
ofertave, ku kompania jonë rezulton e renditur në vendin e tretë.
Argumentat e ankesës
Referencë neni 63 të LPP-së nenit 20 dhe 78 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014, kompania jonë si
person i interesuar në këtë procedurë prokurimi, i drejtohet autoritetit kontraktor me anë të kësaj
ankese duke shpresuar të merret parasysh.
Në datën 27.10.2016 është publikuar në sistemin e APP-së kuotimi i ofertave pjesmarrëse në tender.
Ky kualifikim është i padrejtë dhe i pa mbështetur në DST, në ligj dhe në VKM-në.
Argumentimi i ankesës tonë bazohet në procedurën e hapjes së tenderit në praninë tonë dhe të
përfaqësuesëve të kompanive të tjera dhe në procesverbalin e hapjes së tenderit.
AK-ja duhet të vlerësojë ofertat në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në
DST.Rezulton që AK-ja në kundështim me këtë nuk ka bërë një vlerësim të ofertës së kompanive “Cetis
Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk, dhe “SPM Security” shpk, në përputhje me kriteret e
përcaktuara në LPP, VKM dhe DST.
Për operatorin “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk;
Kjo kompani nuk i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST.
1.Dështoi në prezantimin e paraqitjes së një dizenjimi vektorial të lejes së drejtimit të re, por paraqiti
një dizenim në format (pdf), në kundështim me kërkesën e DST-së.
Meqënëse leja e drejtimit është një kartë me katër shtresa, me elementë të komplikuara sigurie, me
ngjyra të ndryshme, vetëm në formatin vektorial është i mundur të bëhet evidentimi saktësisht i
elementëve të sigurisë, vendosjes së tyre, i ngjyrave, dimesioneve ejt. Në formatin (pdf) është e
pamundur të përcaktohet me saktësi elementët e sigurisë, dimesionet e tyre, ngjyrat vendosja e tyre në
prokatetj. Pra operatori ekonomik i lartëpërmendur në ofertën e tij nuk vërteton plotësimin e kërkesave
teknike të kartës. Nga ana tjetër paraqitja vetëm format (pdf) të dizenjos i jep mundësi atij të modifikojë
strukturën e kartës pra ofertën teknike të paraqitur.
Nga ana tjetër mungesa e ofertës teknike të dizenjos në formatin vektorial, nuk i jep mundësi AK-së të
përcaktoi edhe elementët shtesë të sigurisë në përputhje me kërkesat teknike të paraqitura në DST.
Mungesa e ofertës teknike të dizanjos në formë vektoriale e bën të pamundur procesin e propozimmiratimit të operatorit ekonomik fitues dhe DPSHTRR. Për të realizuar këtë kërkesë duhet që AK-ja ti
kërkoj operatorit ekonomik ofertën e tij në formë vektoriale mbasi të shpallet fitues. Kjo i jep mundësi
operatorit ekonomik të ndryshoj ofertën e tij e paraqitur në tender në formatin (pdf).
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Meqënëse dizenjo të lejes së drejtimit të re e dorëzuar nga operatori ekonomik është e pasaktë dhe në
kundështim me kërkesat e kualifikimit.AK-ja duhet ta kishte skualifikuarofertën e tij.
Theksojmë së të gjithë operatorët ekonomikë që ishin prezent në seksionin e hapjes së ofertave e
paraqitën dizajnin e tyre në format vektorial sipaskërkesave në DST, ndërsa vetëm operatori ekonomik
“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk e ka paraqitur në formatin (pdf).
Pranimi i kësaj dizajni në format (pdf) është favorizues dhe në diskriminimin të ofertuesëve të tjerë
duke shkelur parimin e trajtimit të barabartë të ofertave sipas të njëjtit krite vlerësimi.
Në përgjigjen e DPSHTRR në datën 02.11.2016 për pikën e parë të ankesës e kundështojmë pasi Ak-ja
nuk i jep përgjigje ankesës tonë dhe qëllimisht ngatërron esencën e ankesës sonë. Ne shprehimisht
ankohemi që ky operator nuk ka paraqitur një dizenjo “vektoriale” të Lejes së Drejtimit të Re (LDR)
sic kërkohet në kriteret e kualifikimit, por ka paraqitur një dizenjo në format (pdf). Dhe kemi
argumentuar se ndryshimi i dizenjos në format “Vektorial” është tërësisht i ndryshëm me dizenjon në
format (pdf).
AK, në kundështim me cdo parim të K.Pr.A. dhe formës që duhet të ketë një akt administrativ eviton ti
përgjigjet ankesës tonë, duke dhënë një përgjigje të paqartë dhe corientuese.Ak-ja shprehet se subjekti
ka dorëzuar format elektronik USB!!!, ndërkohë që si paraqitja vektoriale (kusht i tenderit), ashtu dhe
paraqitja në pdf (forma si e paraqiti subjekti cetis) janë formate elektronike, ndërsa usb është media
(memorie) ku regjistrohen informacionet elektronike. Pra AK-ja nuk e ka kundështuar pretendimin
tonë.
Mungesa e arsyetimit, element thelbësor në këto lloj aktesh administrative bën që vendimi i AK-së të
konsiderohet akt absolutisht i pavlefshëm.
Në lidhje me pikën b të ankesës sonë të paraqitur në AK, pas përgjigjes së marrë nga Ak-ja e
kundështojmë atë pasi ankesa jonë është bazuar në procedurën e ditëssë hapjes së ofertave ku kryetari i
vlerësimit nuk donte të merrte në dorëzim një dokument të shkruar në gjuhë të huaj, të papërkthyer të
panoterizuar. Nuk ngulim këmbë nëse ishte anglisht apo slovenisht, por sigurisht ishte në gjuhë të huaj.
Nga ky operator i dorëzuan 14 (katërmbëdhjetë) faqe të printuara dhe të sigluara në cdo faqe. Po të
ishin të përkthyera dhe të noterizuara ku numri i faqeve dhe orgjinaliteti i tyre do të vërtetohej nga
noteri dhe nuk kishte nevojë të vërtetohej nga KVO.Për më tepër KVO nuk duhej të pranonte asnjë lloj
dokumenti tjetër letër. Në DST kërkohet që dizenjimi i prokatit të paraqitet fizikisht , vetëm në formë
elektronike (vektoriale) dhe jo dokumentacion letër.
Në lidhje me pikën c) të ankesës të paraqitur në AK, pas përgjigjes të marrë nga Ak-ja, e kundështojmë
pasi edhe në këtë përgjigje të marrë nga AK-ja kjo e fundit i shamnget thelbit të ankesës por bën lojë
fjalësh.Ankesa tonë në këtë pikë nuk ka të bëjë me formatin e dizenjos (e kemi ankimuar në pikën a),
por ka të bëjë me median ku është memorizuar ky dizajn.AK duket se qëllimisht e ngatërron nocionin e
formatit elektronik të dizajnit me median në të cilën është memorizuar ai.Është e vërtetë që edhe
ofertues të tjerë e kanë dorëzuar dizajnin në media USB, por ai ka qënë në formate të ndryshme. Ai i
Cetisit ka qënë në format (pdf) ndërsa ai i ofertuesëve të tjerë ka qënë në format vektorial sic kërkohet.
në dst media ku do të prezantohej dizajni ldr, nuk është përcaktuar, por KVO në funksion të medias ku
do paraqitej dizajni, duhet të merrte masat e veta për ta bërë atë informacion të pa modifikueshëm.
Ankesa jonë në rastin e një media USB, përmbajtja e saj është lehtësisht e modifikueshme. Në të mund
të fshihen modifikohen apo shtohen file të ndryshme nëse nuk kodohen.Operatori ekonomik e ka koduar
nga ana e tij, por KVO nuk e ka bërë këtë nga ana e saj. Pra duke mos qënë të koduara nga të dyja
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palët lind mundësia e modifikimit të mëvonshëm të informacionit. Kur dizajjnet dorëzohen në media
USB duhet të ishin pranuar por duhet të ishin koduar nga KVO. Në rastin e një media CD ROM, është
i pamundur modifikimi i përmbajtjes pra nuk lind ky problem. Edhe për këtë ankesë, AK-ja nuk ka
dhënë përgjigje të pranueshme por e ka ngatërruar dhe të paqartë .
Për operatorin ekonomik “SPM Security” shpk
Lidhur me pretendimin e ngritur nga operatori ekonomik ankimues mbi “SPM Security” shpk
Vërejtja jonë në lidhje me përgjigjen e AK-së :
Megjithëse kjo përgjigje është e plotë dhe rregullt me habi konstatojmë se në kundështim me përgjigjen
e saj të datës 02.11.2016 AK-ja boton në datën 15.112016 në faqen elektronike të APP-së një renditje
të re të ofertuesëve duke mos e skualifikuar operatorin ekonomik “SPM Security” shpk
Sic argumentuam më sipër qartësisht AK-ja duhet të kishte skualifikuar ofertat e operatorëve ekonomik
“SPM Security” shpk dhe “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk.
Perfundimisht i kërkojmë KPP-së të detyrojë AK-në të skualifikojë operatorët ekonomikë të mësipërm.
II.9. Në datën 22.11.2016 Autoriteti Kontraktor me anë të shkresës Nr.18421 Prot., datë 22.11.2016,
protokolluar me tonën nr.2307/2 Prot., datë 23.11.2016, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
Si më poshtë citoj:
[...]
Komisioni i vlerësimit të ofertave pasi mori në shqyrtim vendimin e komisionit të shqyrtimit të ankesës
së operatorit ekonomik “Alfa Services” shpk, në zbatim të Urdhrit të Titullarit të nr. 835prot.,datë
09.11.2016,vendosi të shqyrtojë ofertat e paraqitura në këtë procedurë prokurimi.
Autoriteti Kontraktor rivlerësoji prokurimin me këtë objekt dhe paraqet në mënyrë të përmbledhur
Rivlerësimin për këtë procedurë si më poshtë:
Rivlerësimi ka ardhur si shkak i paraqitjes së ankesës nga Komisioni i ngritur për këtë qëllim me
shkresën Rekomandim nr.17645prot., datë 08.11.2016 është vendosur pjesërisht pranimi i ankesës së
këtij operatori ekonomik.
Ankesa e operatoritekonomik “Alfa Services” shpk konsiston në kualifikimin e dy ofertave pjesmarrëse
në këtë prokurim të klasifikuara në vendin e parë dhe të dytë.(Për hollësi ankesa së bashu me
rekomandimin që ka dhënë komisioni i shqyrtimit të ankesës dhe kthimi i përgjigjes, administruar në
dosjen e tenderit, fotokopje bashkëlidhur).Pas marrjes dijeni mbi këtë urdhër të titullarit të autoritetit,
komisioni i vlerësimit të ofertave mori në shqyrtim konstatimet e bëra nga KSHA-ja sipas urdhrit të
sipërpërmendur dhe vendosi të rishqyrtojë ofertën e paraqitur në këtë procedurë prokurimi nga
operatori ekonomik “SPM Security” shpk.
KVO-ja pasi rishqyrtoi ofertën e operatorit ekonomik “SPM Security” shpk duke marrë në bazë dhe
arsyetimin e bërë në vendimin e tyre dhënë nga KSHA-ja konstatoi që: Përsa i përket pretendimit të
ngritur në ankesë nga ankimuesi, operatori ekonomik “Alfa Services” shpk, mbi formularin e ofertës së
paraqitur për këtë objekt prokurimi nga operatori ekonomik “SPM Scurity”shpksi dhe në ballafaqim
me konstatimin e bërë nga KSHA-ja për shpalljen e pavlefshme të ofertëssë operatori ekonomik “SPM
Security” shpk rezulton që: KSHA-ja ka anashkaluar faktin e kërkesës për sqarim mbi formularin e
ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “SPM Security” shpk duke marrë në konsidertaë faktin
që: Formulari i ofertës përmban të dy zërat e objektit që prokurohet si dhe është paraqitur vlera në
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total në varësi të cmimit për njësi për një zë.
Duke marrë në konsideratë faktin që në formularin e ofertës për zërin Dizenjo prokat leje drejtimi nuk
ka vlerë, ku nga Komisioni në fazën e vlerësimit të ofertave është marrë në vlerën 0 (zero)dhe kjo ofertë
është klasifikuar, në këtë rast meqënëse sipas pretendimeve të ankimuesit ky është shkaku për të
shpallur këtë ofertë të pavlefshme, Komisioni para se të vendosë për kualifikimin e këtij operatori
ekonomik vendosi ti kërkojë sqarime mbi ofertën e tij operatorit ekonomik “SPM Security” shpk,
sqarim ky i cili iu dërgua operatorit ekonomik nëpërmjet mesazhit elektronik nga llogaria e përdoruesit
të një anëtari të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Kërkesa për sqarim iu dërgua operatorit
ekonomik “SPM Security” shpk, duke përcaktuar edhe afatin e kthimit të përgjigjes më datë
11.11.2016 ora 14:00.
Nga verifikimi i llogarisë së përdoruesit të anëtarit të KVO-së, nga i cili u dërgua, nëpërmjet mesazhit
elektronik sqarimi i dhënë nga operatori ekonomik “SPM Security” shpk rezultoi që: Subjekti njofton
nëpërmjet mesazhit elektronik mbi dërgimin e sqarimit më datë 14.11.2016. Komisioni meqënëse mori
një përgjigje nëpërmjet mesazhit elektronik nga operatori ekonomik “SPM Security” shpk vendosi të
marrë në konsideratë sqarimin dhe qëndroi në pritje të sqarimit lidhur me ofertën e këtij operatori
ekonomik.
Më datë 14.11.2016 (e hënë) nga verifikimi i llogarisë së përdoruesit të një anëtari të KVO-së rezultoi
që : Operatori ekonomik ka kthyer përgjigje mbi sqarimin e kërkuar dhe konfirmon që: “Kompanitë
tona operojnë prej shumë vitesh në tregun Europian.Me qëllim uljen e kostove pregatitja e dizajnit
bëhet nga sektor breda fabrikës. Në këtë kuadër cmimi i dizajnit është pjesë integrale e procesit të
prodhimit dhe nuk mund ta ndajmë atë. KVO-ja pasi mori në shqyrtim sqarimin e dërguar nëpërmjet
sistemit elektronik vendosi të mos ndryshojë renditjen e ofertave të vlefshme për këtë objekt prokurimi.
[...]
II.10. Në datën 13.12.2016 nëpërmjet shkresës nr. 2307/3 prot.,Komisioni i Prokurimit Publik i është
drejtuar autoritetit kontraktor si më poshtë citoj:[...] Përsa më sipër, ju lutemi të paraqitet një
përfaqësuesi i institucionit tuaj të pajisur me autorizimin përkatës.
Përfaqësuesi të dorëzojë:
- USB-në orgjinale të operatorit ekonomik “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.”
shpk, të paraqitur ditën e hapjes së ofertave, si dhe të jetë në dijeni për fjalëkalimin për të bërë
të mundur aksesimin në këtë USB.
- Gjithashtu të jetë në dijeni edhe të fjalëkalimit të CD-së të paraqitur pranë KPP-së, me qëllim
gjykimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Alfa Services” shpk dhe marrjen e
vendimit përfundimtar [...]
II.11. Në datën 14.12.2016 nëpërmjet shkresës nr. 19430prot., protokolluar me tonën me numër 2307/5
datë 14.12.2016, autoriteti kontraktor nën përgjegjësinë e tij ka paraqitur pranë Komisionit të
Prokurimit Publik (bashkëlidhur CD-të dhe fjalëkalimin për të bërë të mundur aksesimin në CD-në e
operatorit ekonomik “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alfa Services” shpk për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” shpk, me arsyetimin
se: “Është bërë diskriminim në pranimin e dizenjos së LD të Re. (ku të gjithë operatorëvë të tjerë i
është pranuar dizajni i LD të Re në format vektorial, vetëm operatorit ekonomik “Cetis Graphic and
Documentation Services, d.d.” shpk i është pranuar ky dizajn në format (pdf), Është bërë diskriminim
në pranimin e dokumentave teknike vetëm operatorit “Cetis Graphic and Documentation Services,
d.d.” shpk i është pranuar dokumentacion në anglisht i papërkthyer i panoterizuar” Në DST kërkohet
që dizenjimi i prokatit të paraqitet fizikisht vetëm në formë elektronike (vektoriale) dhe jo
dokumentacion letër”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të procedurës së prokurimit objekt ankimi
autoriteti kontraktor ka parashikuar se operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë: “[...]

Dizenjimi nisur nga specifikimet teknike për prokatin e lejedrejtimit, Operatorët ekonomikë duke marrë
parasysh kërkesat e specifikimeve teknike duhet të përgatisin një dizenjim të këtij prokati i cili do të
paraqitet ne mënyrë elektronike (vektoriale) pranë DPSHTRR ditën e hapjes së ofertave.
Theksojmë që : Ky dokument elektronik duke qënë se është një dokument , i cili është njëkohësisht edhe
element sigurie , duhet të paraqitet fizikisht në DPSHTRR dhe jo të ngarkohet on line, prezantimi i së
cilës do të bëhet nga ana e operatorit ekonomik.
Dizenjimi i prokatit të paraqitur nga operatori ekonomik fitues mund të ndryshohet me kërkesë nga ana
e DPSHTRR , të cilat do ti kërkohen Operatorit Ekonomik gjatë javës së parë nga data e nënshkrimit të
kontratës. Këto ndryshime do të paraqiten pranë DPSHTRR në format elektronik (vektoriat) përpara
prodhimit të mallit objekt prokurimi.
Dizenjimi i pergatitur nga Operatori Ekonomik fitues bëhet automatikisht ,pronë e DPSHTRR-së me
përfundimin me sukses të kontratës së zbatimit dhe mund të përdoret në çdo moment nga DPSHTRR
për qëllimet e saj , pra prona intelektuale i kalon DPSHTRR-së.
- Garancia
Garancia e mallit do të jetë1 (një) vit nga data e lëshimit të Çertifikatës së Pranimit.
III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike”, të procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti
kontraktor ka parashikuar se operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë: “[...]

11

Elementët grafikë, elementët e sigurisë dhe kërcënimet ndaj sigurisë fizike të lejeve të drejtimit
Elementët grafikë
1. Në anën e përparme, në krahun e majtë, mbi fotografinë e mbajtësit do të vendoset shenja
dalluese e shtetit që e lëshon. Një element oval me ngjyrë të kuqe dhe që në brendësi të tij ka
simbolin AL në ngjyrë të zezë.
2. Në anën e përparme, sipër, midis shenjës dalluese të shtetit dhe emrit të shtetit lëshues do të
shënohet fjala “LEJEDREJTIMI” e shkruar me gërma të mëdha. Poshtë saj do të shkruhet
“DRIVING LICENSE”.
3. Në anën e përparme, sipër, në krahun e djathtë do të shkruhet emri i shtetit lëshues
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË”. Poshtë saj do të shkruhet “REPUBLIC OF ALBANIA”.
4. Në anën e përparme, poshtë, në krah të majtë do të vendosen elementë optikë të ndryshueshëm.
5. Në anën e përparme në krahun e djathtë do të shkruhet fjala “lejedrejtimi” në gjuhët e
Bashkimit Evropian, siç shkruhen në Aneksin I, pika 3.e të direktivës Evropiane 2006/126/EC.
6. Në anën e pasme, sfondi do të përmbajë fjalinë “MODEL I BASHKIMIT EUROPIAN” në
gjuhën shqipe dhe angleze.
7. Të dy anët e lejedrejtimit do të kenë sfond kompleks me elementë kundër kopjimit me skanim
dhe printim me efekt ylberi duke përfshirë “guilloche”. Ngjyrat e përdorura duhet të jenë
minimalisht 2 (dy) dhe nuk duhet të jenë pjesë e ngjyrave primare (CMYK). Ngjyra bazë do të
jetë ngjyra rozë e shoqëruar me blu të hapur. Në këtë sfond duhet të përfshihet dhe mikrotekst.
8. Harta e Shqipërisë do të vendoset në anën e përparme djathtas me ngjyrë të ndryshueshme në
varësi të këndit të shikimit.
9. Në pjesën e pasme, majtas, do të ketë dhe barkod QR që do të përmbajë informacion lidhur me
lejedrejtimin përkatës. Përcaktimi i strukturës do të bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR).
10. Të dhënat e personalizuara, të mbajtësit të lejedrejtimit, në anën e përparme dhe të pasme të
lejedrejtimit mund të lexohen me sy.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” parashikohet
shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme,
për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese.”
III.1.4. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji.
III.1.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alfa Services”shpk për operatorin
ekonomik “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” “ku të gjithë operatorëvë të tjerë i është
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pranuar dizajni i LD të Re në format vektorial, vetëm operatorit ekonomik “Cetis Graphic and
Documentation Services, d.d.” shpk i është pranuar ky dizajn në format (pdf)”, Komisioni i Prokurimit
Publik, kreu verifikimin në CD-në e paraqitur nga autoriteti kontraktor nën përgjegjësinë e këtij të
fundit vëren se operatori ekonomik e ka paraqitur dizenjimin e prokatit në mënyrë elektronike sipas
formatit vektorial.
III.1.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për pranimin e dokumentave teknike
vetëm operatorit “Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” i është pranuar dokumentacion në
anglisht i pa përkthyer i panoterizuar (14 katërmbëdhjetë fletë) ditën e hapjes së ofertave Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se,
Referuar kriterit të sipërcituar lidhur me prezantimin e lejes së prokatit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se autoriteti kontraktor thjesht dhe vetëm ka kërkuar për prokatin e lejedrejtimit nga operatorët
ekonomikë pjesmarrës duke marrë parasysh kërkesat e specifikimeve teknike duhet të pregatisin një
dizenjim të këtij prokati në mënyrë elektronike në ditën e hapjes së ofertave, pa kërkuar në asnjë
moment nga ana e operatorëve ekonomikë plotësimin apo dorëzimin e ndonjë dokumenti shkresor në
lidhje me përmbushjen e këtij kriteri.
Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 27
“Kontratat e mallrave”, pika 3 parashikohet shprehimisht se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet
të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast,
autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti ka vlerësuar ofertën e operatorit ekonomik mbi
bazën e kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Autoriteti kontraktor në vlerësimin e
ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në kriteret e kualifikimit të
përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës
Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason
ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në
dokumentet e tenderit.
Komisioni gjykon se vendosja e kritereve për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. 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, si edhe do ta konsiderojë një ofertë
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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.
Autoriteti kontraktor duhet të bëjë vlerësimin e ofertave mbi bazën e kritereve të përcaktuara në
dokumentat e tenderit, duke përjashtuar këtu vlerësimin mbi dokumenta shtesë të pakërkuara apo
papërcaktuara nga ky i fundit në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit gjykon se operatori ekonomik “Cetis Graphic and
Documentation Services, d.d.” ka paraqitur dokumentacionin konform kërkesave të vecanta për
kualifikim.
III.1.7. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të përcaktuar në
DST në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alfa Services” se operatori ekonomik
“Cetis Graphic and Documentation Services, d.d.” i është pranuar dokumentacion në anglisht i pa
përkthyer i panoterizuar (14 katërmbëdhjetë fletë) ditën e hapjes së ofertave, Komisioni gjykon ky
është një kriter i pakërkuar nga autoriteti kontraktor, duke qenë se autoriteti kontraktor ka parashikuar
që operatorët ekonomikë duhet të pregatisin një dizenjim të këtij prokati në mënyrë elektronike.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik“SPM Security” shpk, me arsyetimin se: “ Është bërë diskriminim në pranimin e formularit
të ofertave. Ku të gjithë operatorëve të tjerë i është pranuar formulari i ofertës me ofertimin e dy
artikujve, ndërsa “SPM Security” shpk i është pranuar formulari i ofertës vetëm me një artikull”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63 Të drejtat e personit të interesuar”, pika 1, i
Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar)“, i cili parashikon se: “Çdo
person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.”
III.2.1. Parashikimi i nenit 63, pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, kërkohet shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar
realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Sa më sipër KPP
gjykon se është e nevojshme të ndalet në elementët e testit të legjitimimit në një procedurë ankimi
përpara KPP. Këto elementë janë interesi i ankuesit, dëmi real ose potencial i pritshëm dhe ekzistenca
e një vendimi të një autoriteti kontraktor i marrë në kundërshtim me ligjin.
III.2.2. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo rrezikon
dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i autoritetit kontraktor
dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu, akti i pretenduar duhet të
ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një procedure prokurimi publik.
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III.2.3. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një vendim i
një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes ankimit në
KPP, ai të fitojë kontratën. Në kushtet kur pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik ankimues
për operatorin ekonomik të klasifikuar në vendin e parë “Cetis Graphic and Documentation Services,
d.d.” shpk nuk qëndrojnë, duke mos cënuar në asnjë rast pozitën kualifikuese të këtij të fundit
Komisoni gjykon se pretendimet mbi operatorin ekonomik të klasifikuar në vendin e dytë“SPM
Security” shpk nuk merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ,
pasi cilido qoftë fati i pretendimeve të tyre, pala ankimuese nuk mund të arrijë dot qëllimin e saj final të
fitimit të kontratës.
Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alfa Services” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-49980-09-16-2016 me objekt
“Blerje prokat leje drejtimi, model i Ri”, me fond limit 58.726.667 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 13.10.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2307protokolli Datë 17.11.2016
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