KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 647/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.09.2017 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e shoqërisë “Albdesign PSP” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-73697-03-23-2017 me objekt:
“Blerje shtypshkrime per vitin 2017”, me fond limit 50.593.702 lekë
pa tvsh, zhvilluar nё datёn 24.07.2017, nga autoriteti kontraktor,
Posta Shqiptare.

Ankimues:

“Albdesign PSP” sh.p.k
Rr. “Çerçiz Topulli”, Nr. 17, Kashar
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4, Kodi Postar 1001
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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 24.03.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr. Ref-73697-03-23-2017 me objekt:
“Blerje shtypshkrime per vitin 2017”, me fond limit 50.593.702 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
24.07.2017, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare.
II.2. Në datën 31.07.2017 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave pa TVSH, është si më poshtë:
1. “Kristalina KH” sh.p.k
2. “Albdesign PSP” sh.p.k
3. “Adel Co” sh.p.k

44.374.348,00 lekë, skualifikuar
48.553.000,00 lekë, skualifikuar
49.468.888,10 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k rezulton i skualifikuar me argumentat e mëposhtme:
1. Nuk përmbushet plotësisht pika 2.2.1 e shtojca 8, të dokumentave të tenderit pasi mungon
Kopje e miratuar e bilancit të vitit 2014.
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2. Nuk përmbushet plotësisht pika 2.3.1 e shtojcës 8 të dokumentave të tenderit, pasi nga të
gjitha faturat e realizuara të paraqitura në tender nuk rezulton të ketë prodhuar asnjë
artikull shtypshkrime me Algoritëm. Kërkohet prodhimi i tetë artikujve me Algoritëm, ku
referuar çmimeve të ofertuara nga Albdesign PSP rezulton rreth 4.642.500 lekë. Këto
artikuj janë të një rëndësie të veçantë sipas standarteve të unifikuara nga UPU (Unioni
Postar i Përbotshem), për përdorimin e të gjithë administratave postare në sistemin IPS.
3. Nuk përmbushet plotësisht pika 2.3.3. pasi referuar dokumentacionit të paraqitur nuk
disponohet makinëri për mbledhjen e letres me birosje.
4. Nuk përmbushet pika 2.3.7, e shtojcës 8, të dokumentave të tenderit ku ishte parashikuar
se: në ditën dhe orën e hapjes së tenderit Operatori ekonomik, referuar numrave të
modeleve të përcaktuara në Shtojcën 12, Sasia dhe grafiku i lëvrimit, duhet të paraqesë
modele për: Artikujt sipas listes se sasise dhe grafikut te levrimit perkatesisht nga numeri 7
deri te numeri 17 dhe nga nr 23 deri te nr 64, si dhe nr 70, 71, dhe 72 qe jane objekt
prokurimi. Operatori ekonomik “Albdesign” PSP me Nipt L51819005Q nuk ka paraqitur
modelet e kërkuara në ditën dhe orën e hapjes së tenderit.
II.3. Në datën 02.08.2017 operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme e prokurimit.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“[...] Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit që mungon kopje e miratuar e bilancit të vitit 2014,
sqarojmë se në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “2.2.1.
Operatori ofertues duhet të paraqesë kopje të miratuara të bilancit të viteve 2014, 2015, 2016.” AK
po të ishte e vëmëndshme dhe të kishte verifikuar me vëmendje dokumentacionin e paraqitur nga
shoqëria jonë, në rast se i referohemi Ekstraktit të Regjistrit Tregtar rezulton se, shoqëria
“Albdesign PSP” sh.p.k ka si datë themelimi datën 17.06.2015 dhe si datë rregjistrimi datën
19.06.2015. Nisur nga kjo, nuk mundet që një shoqëi e krijuar në vitin 2015 të paraqesë bilanc për
vitin 2014, vit në të cilin as nuk ishte krijuar as nuk ekzistonte dhe rrjedhimisht nuk ka ushtruar
aktivitet tregtar. [...] Nga ana e shoqërisë sonë është paraqitur bilanci i vitit 2015 dhe i vitit 2016,
pra i dy viteve të fundit, vite në të cilat vërtetohet edhe ekzistenca e shoqërisë sonë sipas ekstraktit
të QKB-së [...].
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit se nuk përmbushet kriteri për prodhimin e asnjë artikulli
shtypshkrimi me algoritëm, sqarojmë se edhe ky pretendim i AK nuk qëndron. [...] Sic konstatohet
edhe nga kriteri i pëcaktuar nga vetë autoriteti kontraktor, është kërkuar të paraqitet dokumentacion
në lidhje me furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera në tre vitet e fundit, pra furnizime të
ngjashme. Referuar objektit të prokurimit, është përcaktuar se ai është blerje shtypshkrime, dhe si i
tillë furnizime të ngjashme me objektin e prokurimit rrjedhimisht do të jenë kontrata shtypshkrime
dhe jo kontrata të njëjta me secilin zë apo produkt që përfshihet në këtë objekt prokurimi
shtypshkrimesh. Pra nëse i referohemi kriterit të përcaktuar nga vetë AK në dokumentat e tenderit
si dhe legjislacionit në fuqi për prokurimin publik që përcakton se për ekperiencat e mëparshme
kërkohen furnizime të ngjashme, atëherë sqarojmë se në këtë frymë nga ana jonë është plotësuar ky
kriter pasi është paraqitur dokumentacioni përkatës sipas kërkesave të AK në lidhje me eksperiencat
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e mëparshme, duke plotësuar për më tepër disa herë më shumë vlerën e kërkuar. Argumenti i AK se
nuk janë paraqitur furnzime të ngjashme në lidhje me artikuj të vecantë të kontratës nuk qëndron
pasi objekti i prokurimit është blerje shtypshkrime dhe dokumentacioni i paraqitur nga ana jonë në
SPE është i ngjashëm me shtypshkrimet. Nuk mund të pretendojë AK që të paraqiten kontrata të
ngjashme për cdo zë artikulli, kur secili zë prej tyre në vetvete përshihet në tërësinë e shtypshkrimeve,
pra nuk mund dhe nuk duhet të merren si vec e vec përsa kohë që futen në kontratën e shtypshkrimeve
dhe faktikisht janë shtypshkrime dhe nuk janë objekte të ndara dhe të ndryshme. Pretendimi i AK të
çon drejt kontratave të njëjta (identike), duke rënë në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e
prokurimit publik që përcaktojnë se duhet të paraqiten kontrata të ngjashme, si edhe me vetë kriterin
e përcaktuar në DST. Në asnjë vend të DST nuk është përcaktuar se duhet të paraqiten kontrata të
njëjta apo identike me objektin e prokurimit e aq më tepër me artikuj të vecantë dhe me secilin zë
të këtij objekti prokurimi si psh me algoritëm, pasi në rast se do të ishte përcaktuar një gjë e tillë ,
ky kriter do të ishte në kundështim me legjislacionin në fuqi dhe automatikisht do të ishte objekt
ankimi. AK nuk mund dhe nuk duhet të bëjë klasifikimin dhe vlerësimin e ofertave mbi kritere të
cilat nuk janë përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Në lidhje me arsyen e tretë të skualifikimit, se nuk disponojmë makineri për mbledhjen e letrës me
birosje, sqarojmë se në dokumentat e tenderit është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të
disponojë makineri parapërgatitje CTP, makineri shtypi me rrulon si dhe makineri për mbledhjen
e letrës me birosje, të vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi ose kontratë qiraje e cila
të shoqërohet ose me faturë blerje ose dokument zhdoganimi”. Në lidhje me këtë pikë sqarojmë se
nga ana e shoqërisë sonë është hedhur në SPE i gjithë dokumentacioni sipas kërkesave të
përcaktuara nga AK në dokumentat e tenderit, në lidhje me mjetet. Në dokumentin faturë tatimore
nr. 75., e datës 20.09.2015 (6) dhe kontrata e shitblerjes së makinerisë me nr. rep. 3994 dhe nr kol
947 është hedhur i gjithë dokumentacioni i duhur sipas kritereve për kualifikim dhe konkretisht
verifikoni dokumentin me emërtimin “Makineri mbledhëse fashikujsh dhe letre kimike” e cila kryen
të dyja funksionet, mbledhjen dhe birosjen e letres kimike sipas kërkesës së DST. Në cdo moment AK
i lind e drejta të vijë dhe të bëjë verifikimin fizik të kësaj makinerie edhe të makinerive të tjera që
janë në pronësi të subjektit tonë.
4. Në lidhje me mostrat do të ndalemi pak më shume pasi problemi i kriterit të mostrave përbën edhe
shkak për të kërkuar anulimin e kësaj procedure prokurimi.
Autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit të publikuara në datën 24.03.2017 në SPE ka
përcaktuar shumë qartë kriterin se:
“Shënim: Kampionet duhet të dorëzohen të futur në zarf jo transparent të mbyllur, të vulosur dhe të
firmosur me emrin dhe adresën e shoqërisë, në jo më vonë se ditën dhe orën e hapjes së tenderit,
përpara Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Këto modele do të kontrollohen nga KVO-ja.
Mosparaqitja e këtyre modeleve në afatin e përcaktuar dhe jo sipas specifikimeve teknike është kusht
për skualifikim.”
Në dokumentat e tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” është përcaktuar qartë:
Vendi:_ “Posta Shqiptare sh.a ; Terminal Center, Kthesa e Kamzës, Tiranë, Kati II-të, Zyra e
Prokurimeve.”
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Në modifikimin e dokumentave të tenderit në të gjitha prej tyre, madje atij më të fundit, është
përcaktuar: “Kjo shtojcë e njoftimit të kontratës bëhet pjesë e dokumentacionit standart të tenderit.
Dokumentat e tjera të procedurës së prokurimit ngelen të pandryshuara”.
Pra nga vetë autoriteti kontraktor është përcaktuar se vendi do të jetë Treminal Centër, kthesa e
Kamzës, pra adresa dhe vendndodhja ku do të zhvillohet procedura dhe do të paraqiten mostrat.
Edhe pas modifikimeve të kritereve nga ana e AK, në shtojcën e fundit është përcaktuar: “Kjo
shtojcë e njoftimit të kontratës bëhet pjesë e dokumentacionit standart të tenderit. Dokumentat e tjera
të procedurës së prokurimit ngelen të pandryshuara.”
Sqarojmë se AK nuk mund të vendosi si arsye skualifikimi mosparaqitjen e mostrave kur nga ana
jonë janë paraqitur të gjitha mostrat por nuk janë marrë në dorëzim nga AK.
Në lidhje me mostrat duam të sqarojmë situatën e krijuar.
Referuar dokumentave të tenderit është përcaktuar qartë paraqitja e mostrave pranë komisionit të
vlerësimit të ofertave, i cili ndodhet në AK-Posta Shqiptare dhe rrjedhimisht është në adresën që ka
ky institucion, adresë kjo e përcaktuar në dokumentat e tenderit (Terminal Centër, kthesa e Kamzës).
Në datën e hapjes së ofertave shoqëria jonë është paraqitur pranë institucionit në vendin e
përcaktuar në DST, Terminal Kthesa e Kamzës, ndërkohë që informohemi nga njerëz atje se
institucioni është transferuar në adresë tjetër. Në orën e përcaktuar për hapjen e ofertave nga ana
jonë është paraqitur shoqëria në ambientet tashmë të reja të AK në orën fiks sipas përcaktimit në
AK. Mostrat nuk u pranuan nga ana e AK, me pretendimin se jemi paraqitur me vonesë, vonesë e
cila ka ardhur si shkak i krijuar nga vetë AK. Shoqërisë sonë nuk iu morën mostrat në dorëzim me
pretendimin se duhet të paraqitemi në zyrën ku po zhvillohet procedura e prokurimit, pavarësisht se
në orën e caktuar ne ishim pranë ambineteve të AK dhe brenda institucionit fiks në orën e përcaktuar
në DST, edhe pse nuk ishte detyrë e jonë të verifikojmë adresën e autoriteteve kontraktore sa herë
që ato ndërrojnë vendndodhjen e tyre. Pas paraqitjes deri në zyrën ku po zhvillohej procedura vetëm
me 1 min vonesë, mostrat nuk u pranuan pasi sipas AK ishte hapur procedura në orën fiks të
përcaktuar në DST, ndërkohë që shoqëria jonë në atë orë ndodhej te informacioni i institucionit,
pas peripecive të shkaktuara nga AK për përcaktimin e adresës gabim të institucionit të saj.
Në datën 24 07.2017 paraqitën shqetësimin tonë në lidhje me mostrat dhe me dokumentin me datë
26.07.2017 morëm përgjigje ku shkresa jonë nuk merrej në konsideratë. Duam të sqarojmë se AK se
në legjislacionin për prokurimin publik përcaktohet se AK mund t’iu kërkojë operatorëve ekonomikë
mostra të mallit. Gjithashtu në legjislacionin e prokurimit publik përcaktohet qartë që është
përgjegjësi e autoritetit kontraktor që dokumentat e tenderit të hartohen në mënyrë të qartë e të saktë
për të mos krijuar paqartësi dhe konfuzion tek operatorët ekonomikë.
Në kthimin e përgjigjes drejtur letrës së paraqitur nga shoqëria jonë në lidhje me mostrat sqarojmë
AK se është detyrë e tij të përcaktojë në mënyrë eksplicite e të qartë vendndodhjen e zhvillimit të
procedurës së prokurimit, adresën e saktë aq më tepër në rastin kur janë kërkuar edhe paraqitja e
mostrave, vendin e dorëzimit dhe paraqitjes së tyre.
Në dokumentat e tenderit është përcaktura qartësisht se vendi është Treminali Center, Kthesa e
Kamzës.
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Dhe në të gjitha shtojcat apo modifikimet e publikuara është përcaktuar nga AK që të gjitha
dokumentat e tjera janë të pandryshuara pasi janë bërë vetëm modifikimet në lidhje me kriteret për
kualifikim.
I përgjigjemi pretendimeve të AK të shprehura në shkresën nr. 2170/1 si përgjigje ndaj kërkesës sonë
për sqarim, datë 26.07.2017 se nuk është argument fakti se OE duhet të shikojë se në shkresën e publikuar
për modifikimet përkatëse, në kokën e saj, adresën e vendosur, pasi nuk është detyrë e operatorëve
ekonomikë të verifikojnë shkresat zyrtare dhe adresat e vendosura në kokë të tyre, adresa dhe të dhëna
këto që përbëjnë anën formale të një shkrese për një institucion, pra mund të vihet ose jo është në të
drejtë të insititucionit përkatës, ndërsa përcaktimi i të dhënave në dokumentat e tenderit është një detaj
dhe detyrim i cili duhet përcaktuar saktë në dokumentat e tenderit, në seksionin përkatës të hartuar dhe
përcaktuar nga Agjencia e Prokurimit Publik. Pra ligjvënësi ka përcaktuar qartë se ku plotësohen të
dhënat dhe udhëzimet për operatorët ekonomikë në cilin seksion të dokumentave të tenderit, dhe nuk
është përcaktuar asgjëkundi që operatorët ekonomikë duhet të verifikojnë edhe anën formale të shkresave
zyrtare të autoritetit kontraktor dhe konkretisht kokën e shkresës për të marrë vesh ndryshimet në
vendndodhje, numër telefoni etj.
Nuk mund dhe nuk është e drejtë që një operator ekonomik të bëjë hulumtimet e tij në lidhje me
ndryshimet që mundt të ketë përsa i përket në rastin konkret vendndodhjes së institucionit ( që është
një element thelbësor në rastin e dorëzimit të mostrave), ndërkohë që janë dokumentat e tenderit ato
që japin detaje, të dhëna dhe elementë të saktë në lidhje me zhvillimin e procedurës, orën, datën
vendndodhjen etj [...].
II.4. Në datën 09.08.2018, nëpërmjet shkresës nr. 2297/2 prot., dhe objekt: “Kërkesë për paraqitjen
e modeleve” autoriteti kontraktor i është drejtuar operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k si më
poshtë:
“[...] Në kushtet kur zyrat qëndrore te “Posta Shqiptare” sh.a ishin në rikonstruksion , administrata
e kësaj shoqërie ishin transferuar në adresën Terminal Center, Kthesa e Kamzës dhe në këtë adresë
ishte parashikuar edhe dorëzimi dhe hapja e ofertave.
Si rrjedhojë e ankesave kjo proceurë u pezullua disa herë duke u shtyrë mbi tre muaj nga dita dhe
ora e hapjes së ofertave nga data e parashikuar.
Nisur nga fakti se pas rikonstruksionit të zyrave të administratës dhe akomodimit në zyrat e reja u
bënë dy njoftim modifikimesh dhe në këto shkresa ishte pasqyruar adresa e plotë e shoqërisë, nuk u
bë ndonjë njoftim tjetër lidhur me adresën e re.
Duke marrë shkas nga fakti që tre nga operatorët që kishin dorëzuar dokumentacionin ligjore dhe
ofertë ekonomike, dy operatorë u paraqitën brenda orarit zyrtar të përcaktuar për dorëzimin dhe
hapjen e ofertave ndërsa operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k u paraqit me rreth 10 minuta
vonesë, (pasi ishin hapur ofertat ekonomike dhe dorëzuar mostrat nga ofertuesit e pranishëm), dhe
pretendon se vonesa ka ardhur si rezultat i konfuzionit të krijuar lidhur me adresën e dorëzimit të
ofertave, autoriteti kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a me qëllim shmangien e këtij konfuzioni të
krijuar dhe trajtimin e barabartë të të gjithë operatorëve ekonomikë ofertues, vendosi t’i japë
mundësi operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k që brenda datës 11.08.2017 ora 13.00 të
paraqesë kampionët që duhej të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të
6

pikës 2.3.7 të shtojcës 8 të dokumentave standarte të tenderit. Kampionët duhet të paraqiten pranë
protokollit të autoritetit kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a me adresë Rr. “Reshit Collaku”, Nr.4,
Tiranë.”
II.5. Në datën 11.08.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor. Gjithashtu
ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor për ankesën e paraqitur
pranë këtij të fundit në datën 02.08.2017. Bashkëngjitur ankesës së paraqitur në Komisionin e
Prokurimit Publik nga operatori ekonomik ankimues është edhe shkresa e autoritetit kontraktor nr.
2297/2 prot., datë 09.08.2018, me objekt “Kërkesë për paraqitjen e modeleve”, drejtuar operatorit
ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k
II.6. Në datën 18.08.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1371/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 2386/1 prot., datë 17.08.2017 me objekt: “Informacion mbi
zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje shtypshkrime për vitin 2017”, bashkëngjitur
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k përsa i
përket paraqitjes së mostrave, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Sipas njoftimit të datës 31.07.2017, një nga arsyet e skualifikimit të shoqërisë ankimuese
është:
“Nuk përmbushet pika 2.3.7, e shtojcës 8, të dokumentave të tenderit ku ishte parashikuar se: në
ditën dhe orën e hapjes së tenderit Operatori ekonomik, referuar numrave të modeleve të
përcaktuara në Shtojcën 12, Sasia dhe grafiku i lëvrimit, duhet të paraqesë modele për: Artikujt
sipas listes se sasise dhe grafikut te levrimit perkatesisht nga numeri 7 deri te numeri 17 dhe nga
nr 23 deri te nr 64, si dhe nr 70, 71, dhe 72 qe jane objekt prokurimi. Operatori ekonomik
“Albdesign” PSP me Nipt L51819005Q nuk ka paraqitur modelet e kërkuara në ditën dhe orën e
hapjes së tenderit.”
III.1.2. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.2.4, e
dokumentave të tenderit, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës si
më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik, referuar numrave të modeleve të përcaktuara në Shtojca 12, Sasia dhe
grafiku i lëvrimit, duhet të paraqesë modele për: Artikujt sipas listes se sasise dhe grafikut te
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levrimit perkatesisht nga numeri 7 deri te numeri 17 dhe nga nr 23 deri te nr 64, si dhe nr 70, 71,
dhe 72 qe jane objekt prokurimi. [...]
(pas modifikimit kjo kërkesë është bërë: Referuar numrave të modeleve për: Artikujt nga numri 7
deri te numri 17, nga numri 23 deri te numri 64, si dhe numrat 70, 71, dhe 72 që janë objekt
prokurimi,të përcaktuara në Shtojca 12, Sasia dhe grafiku i lëvrimit, për të cilët duhet të paraqiten
modele, do të rivihen në dispozicion në sistemin elektronik si pjesë e dokumentave standarte të
tenderit pamje të skanuara të këtyre modeleve.)
Shenim: Kampionet duhet të dorëzohen të futur në zarf jo transparant të mbyllur të vulosur dhe të
firmosur me emrin dhe adresën e shoqerisë, në jo më vonë se në ditën dhe orën e hapjes së tenderit
përpara Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Këto modele do të kontrollohen nga komisioni i
vlerësimit të ofertave. Mos paraqitja e këtyre modeleve në afatin e përcaktuar dhe jo sipas
specifikimeve teknike është kusht për skualifikim.”
III.1.2. Në njoftimin e kontratës, Seksioni 1.1 është përcaktuar si vijon:
“Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Posta Shqiptare sh.a.
Adresa
Terminal Center, Kthesa e Kamzes, Tiranë”
Po këtu, në pikën 4.3 është saktësuar si më poshtë:
“Vendi:_ “Posta Shqiptare” sh.a.; Terminal Center, Kthesa e Kamzes, Tiranë,
Kati i II-të, Zyra e Prokurimeve”
III.1.3. Ankimuesi pretendon se autoriteti kontraktor ka ndryshuar adresën e tij, por ky ndryshim
nuk është pasqyruar në modifikimin e dokumentave të tenderit, gjë e cila ka sjellë si pasojë
mosdorëzimin e mostrave brenda afatit kohor të pranimit të tyre nga KVO-ja, në adresën e re të
autoritetit kontraktor, por janë paraqitur në adresën e bërë publike në njoftimin e kontratës, në
seksionin mbi vendndodhjen e autoritetit kontraktor.
III.1.4. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor dhënë KPP-së nëpërmjet shkresës nr.2386/1
prot, datë 17.08.2017, lidhur me dorëzimin e mostrave, sqarohet si vijon:
“[...] Në kushtet kur zyrat qëndrore të “Posta Shqiptare” sh.a ishin në rikonstruksion,
administrata e kësaj shoqërie ishte e transferuar në adresën Terminal Center, Kthesa e Kamzës
dhe në këtë adresë ishte parashikuar edhe dorëzimi dhe hapja e ofertave. Si rrjedhojë e ankesave
kjo procedurë u pezullua disa herë duke u shtyrë mbi tre muaj dita dhe ora e hapjes së ofertave
nga data e parashikuar. Nisur nga fakti se pas rikonstruksionit të zyrave të administratës dhe
akomodimit në zyrat e reja, u bënë dy njoftim modifikimesh dhe në këto shkresa ishtë pasqyruar
adresa e plotë e shoqërisë, nuk u bë ndonjë njoftim tjetër lidhur me adresën e re. Duke marrë shkas
nga fakti që tre nga operatorët që kishin dorëzuar dokumentacion ligjor dhe ofertë ekonomike, dy
operatorë u paraqitën brenda orarit zyrtar të përcaktuar për dorëzimin dhe hapjen e ofertave
ndërsa operatori “Albdesign PSP” sh.p.k u paraqit me rreth 10 minuta vonesë (pasi ishin hapur
ofertat ekonomike dhe dorëzuar mostrat nga ofertuesit e pranishëm), dhe pretendon se vonesa ka
ardhur si rezultat i konfuzionit të krijuar lidhur me adresën e dorëzimit të ofertave, autoriteti
kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a me qëllim shmangien e këtij konfuzioni të krijuar dhe trajtimin
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e barabartë të të gjithë operatorëve ekonomikë ofertues, vendosi ti japë mundësi operatorit
ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k që brenda datës 09.08.2017 , ora 12.00 të paraqesë kampionët
që duhej të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7., të shtojcës
8 të dokumentave të tenderit. Kampionët duhet të paraqiten pranë protokollit të autoritetit
kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a, me adresë Rr. “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë.
Ky veprim është shoqëruar edhe me rikthimin e fazës në sistemin elektronik të APP-së, për
rivlerësimin e procedurës nga njësia e prokurimit, duke njoftuar edhe arsyen e rikthimit të fazës.
Pas interesimit nga ana jonë lidhur me mbërritjen e shkresës për paraqitjen e modeleve ku rezultoi
se shkresa nuk kishte mbërritur në destinacionin final, ju ridërgua përsëri ankimuesit kërkesa për
paraqitje të modeleve me përmbajtjen si vijon:
“Në referencë të shkresës nr. 2297/1 prot., datë 07.08.2017 nisur me postë lidhur me trajtimin e
ankesës tuaj, ku pas interesimit nga ana jonë rezulton se shkresa nuk ka mbërritur në destinacionin
final, po ju ridërgojmë edhe njëherë kërkesën për paraqitje të modeleve. [...]Duke marrë shkas
nga fakti që tre nga operatorët që kishin dorëzuar dokumentacion ligjor dhe ofertë ekonomike, dy
operatorë u paraqitën brenda orarit zyrtar të përcaktuar për dorëzimin dhe hapjen e ofertave
ndërsa operatori “Albdesign PSP” sh.p.k u paraqit me rreth 10 minuta vonesë (pasi ishin hapur
ofertat ekonomike dhe dorëzuar mostrat nga ofertuesit e pranishëm), dhe pretendon se vonesa ka
ardhur si rezultat i konfuzionit të krijuar lidhur me adresën e dorëzimit të ofertave, autoriteti
kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a me qëllim shmangien e këtij konfuzioni të krijuar dhe trajtimin
e barabartë të të gjithë operatorëve ekonomikë ofertues, vendosi ti japë mundësi operatorit
ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k që brenda datës 11.08.2017 , ora 13.00 të paraqesë kampionët
që duhej të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7., të shtojcës
8 të dokumentave të tenderit. Kampionët duhet të paraqiten pranë protokollit të autoritetit
kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a, me adresë Rr. “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë.”
Me datë 14.08.2017, ora 10.00 komisioni i vlerësimit të ofertave u mblodh përsëri për të bërë
rivlerësimin e ofertës së operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. Komisioni konstatoi se
megjithë njoftimin nëpërmejt shkresës në datë 10.08.2017, ora 08.40 (bashkëlidhur kopje e
regjistrit të dorëzimit), operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k nuk i paraqiti modelet në vijim
të kërkesave nr. 2297/1 prot., datë 07.08.2017 dhe 2297/2 prot., datë 09.08.2017, përsa mësipër
vendosi:
Pas trajtimit të ankesës së paraqitur nga ky operator, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës vendosi
që, duke marrë shkas nga fakti që tre nga operatorët që kishin dorëzuar dokumentacionin ligjor
dhe ofertë ekonomke, dy operatorë u paraqitën brenda orarit zyrtar të përcaktuar për dorëzimin
dhe hapjen e ofertave ndërsa operatori “Albdesign PSP” sh.p.k u paraqit me rreth 10 minuta
vonesë (pasi ishin hapur ofertat ekonomike dhe dorëzuar mostrat nga ofertuesit e parnishëm) dhe
pretendon se vonesa ka ardhur si rezultat i konfuzionit të krijuar lidhur me adresën e dorëzimit të
ofertave, me qëllim shmangien e këtij konfuzioni të krijuar dhe trajtimin e barabartë të të gjithë
operatorëve ekonomikë ofertues vendosi ti japë një mundësi operatorit ekonomik “Albdesign
PSP” sh.p.k, duke e njoftuar me shkresën nr. 2297/1 prot., datë 07.08.2017 që brenda datës
09.08.2017, ora 12.00 të paraqesë kampionët që duhej të kishte paraqitur në ditën e hapjes së
ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7. të shtojcës 8 të dokumentave të tenderit. Pas interesimit
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nga ana jonë, më datë 09.08.2017 rezultoi se shkresa e datës 07.07.2017 nuk kishte mbërritur në
destinacionin final dhe për këtë arsye u bë edhe një shtyrje dhe u ridërgua përsëri shkresa nr.
2297/2 prot., datë 09.08.2017 që brenda datës 11.08.2017 , ora 13.00 të paraqesë kampionët që
duhet të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7 të shtojcës 8
të dokumentave të tenderit.
Nga konstatimi rezulton se opertori ka marrë dijeni me datë 10.08.2017 ora 08.40 minuta lidhur
me kërkesën.
Megjithë marrjen dijeni, operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k brenda afatit të njoftimit si
dhe deri në momentin që mbahet ky procesverbal i KVO-së (datë 14.08.2017 ora 10.00) nuk ka
paraqitur kampionet në përmbushje të pikës 2.3.7 të shtojcës 8 të dokumentave të tenderit.
Përsa më sipër, duke iu referuar relacionit t ë datës 07.08.2017 të miratuar nga titullari,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të lërë në fuqi vendimin e datës 31.07.2017 ku oferta e
operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k është vlerësuar e parregullt. [...] Nga njësia e
prokurimit në datë 14.08.2017 është mbyllur në SPE faza e rivlerësimit të ofertave.”
III.1.3. Në datën 09.08.2017, nëpërmjet shkresës nr. 2297/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kërkuar
operatorit ekonomik ankimues që brenda datës 11.08.2017 , ora 13.00 të paraqesë kampionët që
duhet të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7 të shtojcës 8
të dokumentave të tenderit.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës;”
III.1.5. Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.6. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë 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.
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III.1.7. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të operatori ekonomik ankimues si edhe dokumentacionit dorëzuar nga
ky i fundit, pjesë e ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik (në datën 11.08.2017), rezulton
se autoriteti kontraktor e ka pranuar pretendimin e shoqërisë “Albdesign PSP” sh.p.k për adresën
e paraqitjes së mostrave dhe i ka kërkuar këtij të fundit, në mënyrë të përsëritur paraqitjen e
mostrave në një datë tjetër, në adresën e re të institucionit.
Ankimuesi ka marrë dijeni për shkresën e autoritetit kontraktor nr. 2297/2 prot., datë 09.08.2017,
sipas të cilës kërkohet që brenda datës 11.08.2017, ora 13.00 kjo shoqëri të paraqesë kampionët
që duhet të kishte paraqitur në ditën e hapjes së ofertave, në përmbushje të pikës 2.3.7 të shtojcës
8 të dokumentave të tenderit,( pasi kjo shkresë është bashkëngjitur formularit të ankesës dorëzuar
në KPP). Ky fakt vërtetohet edhe sipas dokumentacionit të dorëzuar nga autoritetit kontraktor në
Komisionin e Prokurimit Publik dhe pikërisht nëpërmjet dokumentit “Regjistër i dorëzimit të
objekteve të porositura” sipas të cilës rezulton se në datën 10.08.2017, ora 08.40’ operatori
ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k ka marrë në dorëzim shkresën e sipërcitur.
III.1.8. KPP sjell në vëmendje se në nenin 63, pika 1,2,5,6,7 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se:
“1.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.2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet,
së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji.5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7
ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të
punës.6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në
pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në
Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të
afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga
autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga utoriteti kontraktor. Një
kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.7. Ankesa në
Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa
e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi
i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar
me dokumentacionin
përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor” Elementet e mësipërme janë të domosdoshme
për shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me këtë
ligj, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e
shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.”
III.1.9. KPP konstaton se autoriteti kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a me qëllim shmangien e
këtij konfuzioni të krijuar dhe trajtimin e barabartë të të gjithë operatorëve ekonomikë ofertues,
vendosi ti japë mundësi operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k për paraqitjen edhe njëherë
të mostrave. Pala ankimuese është vënë në dijeni të këtij fakti në datën 10.08.2017. Nga data e
vënies në dijeni të palës ankimuese për paraqitjen e mostrave, ka nisur njëherazi edhe llogaritja
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e afateve të ankimit të operatorit ekonomik ankimues në cilësinë e subjektit të interesuar në këtë
procedurë prokurimi në kuptim të nenit 63 pika 1 të lex specialis, ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik” të ndryshuar, nëse do të kishte ndonjë pretendim lidhur me këtë njoftim.
Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, KPP konstaton se brenda afateve të parashikuar
nga lex specialis nuk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit
të Prokurimit Publik mbi kundërshtimin e njoftimit për paraqitjen e mostrave si dhe nuk ka dhënë
asnjë informacion lidhur me arsyet e mosparaqitjes së mostrave në datën 11.08.2017 sipas njoftimit
të fundit të autoritetit kontraktor.
III.1.10. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për
përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe
siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit
të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos
diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht
me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Referuar
informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, konstatohet se autoriteti
kontraktor e ka pranuar pretendimin e ankimuesit për ndryshimin e adresës së dorëzimit të
mostrave, dhe i ka dhënë mundësinë këtij të fundit për paraqitjen e tyre në adresën e re. Sipas
autoritetit kontraktor deri në datën 14.08.2017 nuk janë paraqitur mostrat e kërkuara, ndërkohë që
ankimuesi nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim në KPP lidhur me këtë fakt.
III.1.12.Shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin
vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb
ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit (Nëse kërkesa përmbush elementet formale,
Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj), në rastin në fjalë ankimi administrativ i
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk përmbush
elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka respektuar afatet e përcaktuara në nenin
63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar të shterimit të ankimit
administrative pranë autoritetit kontraktor dhe KPP-së.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues “Albdesign PSP”
sh.p.k mbi skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe operatori
ekonomik ankimues nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike
juridike pas arsyetimit të K.P.P mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera
të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë
nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k për
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-73697-03-23-2017 me objekt: “Blerje shtypshkrime
per vitin 2017”, me fond limit 50.593.702 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 24.07.2017, nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit në
përputhje me parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave
“Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1371 Protokolli,
Datë 11.08.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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