REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.648/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.09.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi
kualifikimin e operatorit ekonomik “Adel-Co” sh.p.k në procedurën
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-11146-05-042017, me objekt “Kryerja e shërbimit të printimit dhe zarfimit të
faturës mujore të ujit” me fond limit 21,000,000 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 27.06.2017 nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës
Kanalizime Tiranë sha.

Ankimues:

“Albanian Digital Printing Solutions&Services” shpk
Rruga “Cerçiz Topulli”, Nr.17 Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.
Rruga “5 Maj”, prane Medresese Tirane

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky operator 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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
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 të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 04.05.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-11146-05-04-2017, me objekt “Kryerja e
shërbimit të printimit dhe zarfimit të faturës mujore të ujit” me fond limit 21,000,000 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 27.06.2017 nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Tiranë sha.
II.2. Në datën 27.06.2017 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 31.07.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Ilar
Adel Co
ADPS
Sinteza Co

12,260,000
16,628,000
20,485,000
pa ofertë

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
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II.4. Në datën 17.08.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Ilar
Adel Co
ADPS
Sinteza Co

12,260,000
16,628,000
20,485,000
pa ofertë

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.5. Në datën 07.08.2017 operatori ekonomik “ADPS” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar vendimin e KVO lidhur me kualifikimin e operatorit ekonomik
“Adel-Co” shpk me argumentat si më poshtë:
1. Zarfi model i paraqitur nga kompania Adel Co nuk është për proces automatik sic
kërkohet në DST por sipas gjykimit tonë është me strip për proces zarfimi manual me strip
(Edera Strip). Zarfat për proces automatik nuk kanë strip pasi procesi i zarfimit dhe
ngjitjes së zarfit bëhet nga makineria. Pra modeli nuk është sipas specifikimeve teknike të
kërkuara.
2. Faturat model të paraqitura në version zarf (nëse janë paraqitur në tender nga kjo
shoqëri pasi në rast të kundërt duhet të skualifikohet) nuk përmban vetëm numrin serial
sic kërkohet në DST por edhe informacione shtesë të cilat janë brenda hapsirës së faturës
kjo në kundërshtim me DST. Këto informacione janë të papranueshme formati i faturës
aprovohet dhe miratohet nga DPT.
3. Faturat model të paraqitura në versionin zarf nga dritarja nuk duken të dhënat
anagrafike të abonentit (emër, adresë,etj) por të dhëna nga fatura. Në kundërshtim me
DST si dhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
4. Kërkojmë të na saktësoni konkretisht lidhur me vërtetimin e tatimeve mbi detyrimet nëse
është apo jo brenda afatit tre mujor ashtu sikurse përcaktohet në kërkesat për kualifikim
në DST.
5. Mendojmë që pajisja që kjo shoqëri mund të ketë paraqitur në tender Pajisja Printer
Ricoh 1106 është bardh e zi dhe jo me ngjyra sic kërkohet në DST pra shoqëria Adel Co
nuk ka në dispozicion makineritë e kërkuara dhe të nevojshme për realizimin e objektit të
prokurimit. Gjithashtu paragjykojmë se:
A) Makineria e Zarfimit nuk ka asnjë të dhënë në lidhje me formatin maksimal të zarfit që
pranohet, pra nuk garanton autoritetin kontraktor që kjo pajisje mund të pranojë
zarfa me dimension C5, në kundërshtim kjo me dokumentat e tenderit.
B) Përkthimet e kartelave teknike janë të paplota pasi mungojnë shumë elementë dhe
faqe nga dokumenti origjinal në anglisht. Pra përkthimi nuk është i vlefshëm. Jo vetëm
kaq por disa nga përkthimet nuk kanë as edhe nënshkrimin e përkthyesit si dhe të
noerizohet nënshkrimi i përkthimit.
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C) Paragjykojmë dhe kërkojmë të verifikohet kontratë për marrje me qera makineri ose
pajisje nga shoqëria Adel Print pasi kjo e fundit rezulton sipas QKB një shoqëri me
aktivitet pasiv. Në rast se ka ndonjë kontratë të tillë të paraqitur në tender atherë kjo
është një kontratë fiktive pasi shoqëri e mësipërme është shoqëri e pezulluar,fakt të
cilin mund ta verifikoni on line në faqen e QKB. Pezullimi i aktivitetit në mënyrë
vullnetare i një shoqërie tregëtare do të thotë që shoqëria ka ndërprerë dhe nuk kryen
aktivitet ekonomik dhe financiar. Për periudhën e qëndrimit në regjistër pasiv,
subjekti përkatës nuk kryen asnjë veprimtari ekonomike dhe për më tepër nuk paraqet
deklarata tatimore periodike (neni 44.3 i Udhëzimit nr.24). Po ashtu neni 44.5.3
përcakton se përgjegjësia tatimore do të jenë vetëm ato deri në datën kur subjekti ka
kaluar në statusin pasiv. Udhëzimi nr.24 qartazi përcakton: Cdo transaksion i kryer
nga tatimpaguesit persona fizikë apo juridikë trgëtarë që janë në regjistrin pasiv
konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet në përputhje me dispozitat ligjore.
Gjithashtu për cdo transaksion të kryer nga një tatimpagues blerës me një
tatimpagues shitës që është në registrin pasiv i publikuar në faqen zyrtare të tatimeve
në listën e tatimpaguesve pasiv konsiderohet shkelje si për shitësin ashtu edhe për
blerësin dhe ky i fundit është përgjegjës bashkë me furnizuesin (shitësin) për pagesësn
e TVSH-së) Udhëzimi nr.7 datë 10.01.2017 që amendon Udhzimin nr.24. Qartazi duke
qënë në gjendje dhe status ligjor pasiv shoqëria Adel Print nuk mund të firmoste asnjë
marrëveshje qeraje të tillë dhe nga ana tjetër ka dhe është në pamundësi për të
lëshuar fatura tatimore cdo muaj ashtu sikundër pretendohet në kontratë. Nga
pikpamja strikte ligjore në kuptimin e legjislacionit tregëtar por edhe në mënyrë të
qartë atij tatimor kjo marrëveshje është absolutisht e pavlefshmedhe fiktive. Asnjë
procedurë noterie kontrate nuk e bën të vlefshme kontratën pasi subjekti gjithsesi
vazhdon të jetë me status pasiv edhe në momentin e noterizimit. Për më tepër ky
transaksion konsiderohet një shkelje administrative e dënueshme sipas dispozitave të
ligjit si veprimtaria ekonomike e zhvilluar në kushtet e statusit Pezulluar ashtu edhe se
më këtë kontratë ka kryer shitje pa bërë deklarimet dhe pagesat përkatëse në tatime
dhe si rrjedhojë ka kryer evazion fiskal. Gjithashtu firmëtari i kësaj kontrate nga ana
e Adel Print Z Reshit Koni i ka përfunduar afati i përfaqësuesit ligjor më datë
04.10.2015 dhe në datën e firmosjes së kontratës nuk ka patur asnjë tagër ligjor për të
firmosur.
II.6. Në datën 17.08.2017, me shkresën nr. 15238/1 prot operatori ekonomik ankimues “ADPS”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 22.08.2017, operatori ekonomik ankimues “ADPS” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.K-1844/1 prot., datë 31.08.2017 protokolluar me tonën me nr.1405/2
datë 04.09.2017 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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 “ADPS” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Adel-Co” shpk me argumentin se “Paragjykojmë
dhe kërkojmë të verifikohet kontratë për marrje me qera makineri ose pajisje nga shoqëria Adel
Print pasi kjo e fundit rezulton sipas QKB një shoqëri me aktivitet pasiv. Në rast se ka ndonjë
kontratë të tillë të paraqitur në tender atherë kjo është një kontratë fiktive pasi shoqëri e
mësipërme është shoqëri e pezulluar, fakt të cilin mund ta verifikoni on line në faqen e QKB.
Pezullimi i aktivitetit në mënyrë vullnetare i një shoqërie tregëtare do të thotë që shoqëria ka
ndërprerë dhe nuk kryen aktivitet ekonomik dhe financiar”, Komisoni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.1.1. Në shtojcën e publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike nga autoriteti kontraktor
modifikohen kriteret si më poshtë:
Kriteri i vendosur në shtojcën 7 Pika 2.3.5 ishte :
Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose qera 2(dy) makineri shtypi digitale me ngjyra,
me shpejtësi min 50,000 cope fatura A4 në ditë secila.
Për të vërtetuar këtë, mjetet duhet të shoqërohen me dokumentat e mëposhtme:
Kur janë në pronësi duhet të shoqërohen me faturë TVSH ose deklaratë zhdoganimi.
Kur jane me qera, duhet të paraqitet kontrata e qerasë me afat jo më të vogël se sa afati I
kryerjes së shërbimit shoqëruar me dokumentat e mjetit më faturë TVSH ose deklaratë
zhdoganimi.
Kriteri i vendosur në shtojcën 7 Pika 2.3.5 modifikohet:
Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose qera 2(dy) makineri shtypi digitale me ngjyra,
me shpejtësi min 50,000 cope fatura A4 në ditë secila.
Për të vërtetuar këtë, mjetet duhet të shoqërohen me dokumentat e mëposhtme:
Kur janë në pronësi duhet të shoqërohen me faturë TVSH ose deklaratë zhdoganimi.
Kur jane me qera, duhet të paraqitet kontrata e qerasë me afat jo më të vogël se sa afati i
kryerjes së shërbimit shoqëruar me dokumentat e mjetit më faturë TVSH ose deklaratë
zhdoganimi.
Gjithashtu duhet te paraqiten dhe kartelat teknike te makinerive te kerkuara mesipër.
Kriteri i vendosur në shtojcën 7 Pika 2.3.6 ishte :
Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose qera 2(dy) makineri makineri zarfimi automatik,
me shpejtësi min 50,000 cope fatura A4 në ditë secila.
Për të vërtetuar këtë, mjetet duhet të shoqërohen me dokumentat e mëposhtme:
Kur janë në pronësi duhet të shoqërohen me faturë TVSH ose deklaratë zhdoganimi.
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Kur jane me qera, duhet të paraqitet kontrata e qerasë me afat jo më të vogël se sa afati I
kryerjes së shërbimit shoqëruar me dokumentat e mjetit më faturë TVSH ose deklaratë
zhdoganimi.
Kriteri i vendosur në shtojcën 7 Pika 2.3.6 modifikohet:
Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose qera 1(një) makineri zarfimi automatik, me
shpejtësi min 50,000 cope fatura A4 në ditë .
Për të vërtetuar këtë, mjetet duhet të shoqërohen me dokumentat e mëposhtme:
Kur janë në pronësi duhet të shoqërohen me faturë TVSH ose deklaratë zhdoganimi.
Kur jane me qera, duhet të paraqitet kontrata e qerasë me afat jo më të vogël se sa afati i
kryerjes së shërbimit shoqëruar me dokumentat e mjetit më faturë TVSH ose deklaratë
zhdoganimi.
Gjithashtu duhet të paraqitet dhe kartela teknike e makinerisë së kërkuara mësipër.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Adel Co”
shpk në përmbushje të kritereve sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Kontratë Qeraje Nr.1387 Rep Nr.393 Kol datë 21.03.2017 lidhur ndërmjet shoqërisë
“Adel Print” shpk në cilësinë e qeradhënësit dhe shoqërisë “Adel Co” shpk në cilësinë e
qeramarrësit me objekt shënia me qera e objekteve si më poshtë:
1. Makinë Shtypi Man Roland 304, 4 ngjyra, 50x70 cm 1 copë (Faturë zhdoganimi datë
05.10.2009)
2. Makinë zarfimi e përdorur (model Kern) një copë (Faturë zhdoganimi datë
11.10.2010)
3. Makinë Heidelberg 50x70 (për varak të nxehtë) 1 copë (Faturë Tatimore datë
01.08.2009 nr.serie 43149506, nr. fature 6).

-

Kontratë Qeraje Nr.698 Rep Nr.223 Kol datë 16.02.2017 lidhur ndërmjet shoqërisë
“Kallfa” shpk në cilësinë e qeradhënësit dhe shoqërisë “Adel Co” shpk në cilësinë e
qeramarrësit me objekt dhënia me qera e programit (softit) “Objectif Lune Planet Press”
për menaxhimin dhe monitorimin e procesit të printimit, zarfimit të faturave si dhe
pajisjeve të mëposhtme:
1. Printer me ngjyra Xerox ËC7755 1 copë
2. Printer me ngjyra Ricoh MP C3300SP 1 copë
3. Printer me ngjyra Ricoh MPC 4501SP 1 copë
4. Printer bardh e zi Ricoh Pro 1106 Ex

III.1.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se kontrata e qerasë lidhur lidhur ndërmjet shoqërisë
“Adel Print” shpk në cilësinë e qeradhënësit dhe shoqërisë “Adel Co shpk”është e pavlefshme
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për shkak të statusit pasiv të shoqërisë “Adel Print” shpk, KPP pas verifikimit në qendrën
kombëtare të biznesit konkretisht ekstraktit historik të shoqërisë konstatoi se shoqëria “Adel
Print” shpk në datën 22.12.2015 ka kërkuar pushimin e përkohshëm të aktivitetit nga data
21.12.2015-pa afat Statusi ishte aktiv dhe u bë i pezulluar.
III.1.4. Referuar Udhëzimit Nr.24 datë 02.09.2008 i ndryshuar me Udhëzimin Nr.7 datë
10.01.2017 i Ministrit të Financave parashikohet si më poshtë:
-

Administrata tatimore ka të drejtë të kalojë regjistrimin e një personi të tatueshëm nga
regjistri aktiv në regjistrin pasiv të personave të tatueshëm. Administrata tatimore, kalon
regjistrimin e tatimpaguesit nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv që mbahet nga
administrata tatimore, në rast se përmbushet të paktën një nga kushtet e mëposhtme: a.
nuk ushtron më veprimtari tregtare për një periudhë tatimore prej 12 muaj të
njëpasnjëshëm; b. nuk dorëzon deklaratën tatimore për një periudhë tatimore prej 12
muaj të njëpasnjëshëm; c. deklaron në Qendrën Kombëtare të Biznesit pezullim
veprimtarie tregtare dhe kjo e fundit e ka miratuar pezullimin, i cili i është njoftuar edhe
administratës tatimore.

-

Në kuptimin e shkronjës “a”, tatimpaguesi kalohet automatikisht nga sistemi, nga
regjistri aktiv ne regjistrin pasiv, në rast se, për 12 periudha tatimore mujore të
njëpasnjëshme ka dorëzuar të gjitha deklaratat tatimore, për llojet e tatimeve për të cilat
është regjistruar, duke zgjedhur rubrikën “8” pa veprimtari të deklaratës. Ky kalim
automatik nuk i heq detyrimin tatimpaguesit për të deklaruar dhe dorëzuar deklaratën
vjetore të Tatim Fitimit apo Tatimit të Fitimit të Thjeshtuar mbi biznesin e vogël, për
periudhën përkatëse. Pa veprimtari konsiderohen edhe tatimpaguesit që kanë plotësuar të
gjitha rubrikat e deklaratës me “0”. Në kuptimin e shkronjës “b”, të gjithë tatimpaguesit
të cilët për 12 periudha tatimore mujore të njëpasnjëshme, nuk kanë dorëzuar të gjitha
deklaratat tatimore, për llojet e tatimeve për të cilat janë regjistruar, me përjashtim
tëdeklaratës vjetore të Tatim Fitimit apo Tatimit të Fitimit të Thjeshtuar mbi biznesin e
vogël, kalohen automatikisht nga sistemi, nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv. Numërimi
i 12 periudhave tatimore të njëpasnjëshme në këtë rast fillon nga muaji i parë që
tatimpaguesi ka ndërprerë deklarimin, pavarësisht se mund të jetë bërë vlerësim
automatik nga sistemi.

-

Në kuptimin e shkronjës “c”, të gjithë tatimpaguesit që kanë deklaruar pezullimin e
veprimtarisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, për një periudhë më shumë se 12 muaj të
njëpasnjëshëm apo pa afat të përcaktuar, do të kalohen automatikisht nga sistemi, nga
regjistri aktiv në regjistrin pasiv. Të gjithë tatimpaguesit që regjistrohen në Administratën
Tatimore, për të kaluar nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv, duhet të plotësojnë një nga
kushtet, ashtu si është trajtuar më lart, për kategorinë e tatimpaguesve që regjistrohen në
Qendrën Kombëtare të Biznesit. Kalimi i tatimpaguesit nga regjistri aktiv në regjistrin
pasiv, për tatimpaguesit që regjistrohen në Administratën tatimore, dhe përmbushin
kushtin e pezullimit, bëhet rast pas rasti nga punonjësi i ngarkuar i organeve tatimore.

-

Çdo transaksion i kryer nga tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë që janë në
regjistrin pasiv, konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet në përputhje me
dispozitat ligjore. Gjithashtu për çdo transaksion të kryer nga një tatimpagues blerës me
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një tatimpagues shitës që është në regjistrin pasiv, i publikuar në faqen zyrtare të tatimeve
në listën e tatimpaguesve pasiv, konsiderohet shkelje si për shitësin dhe për blerësin dhe
ky i fundit është përgjegjës bashkë me furnizuesin (shitësin) për pagesën e TVSH-së.
Tatimpaguesi i cili aktivizohet duke hequr dorë nga pezullimi i veprimtarisë, në momentin
që bëhet aktiv, administrata e heq nga lista e tatimpaguesve pasiv. Në listën e
tatimpaguesve pasiv, evidentohen veçmas, edhe tatimpaguesit të cilët kanë pezulluar
veprimtarinë (kanë kaluar në pasiv) në Qendrën Kombëtare të Biznesit, pavarësisht se
administrata tatimore nuk i ka kaluar ende në pasiv. (Ndryshuar me Udhëzim Nr. 7, datë
10.01.2017. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr.4 datë 19.01.2017.)
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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.” Aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionion 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.1.6. 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.1.7. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet
se: “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
Bazuar në nenin 1 dhe nenin 2 të LPP, në të cilët përcaktohet përkatësisht: “Qëllimi i këtij ligji
është: […] të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”;
“Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të
përgjithshme:
a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;
b) transparencë në procedurat e prokurimit;
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c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve”,
III.1.8. Referuar bazës ligjore të sipërcituar Komisioni gjykon se kontrata e lidhur ndërmjet
shoqërisë “Adel Print” shpk dhe shoqërisë “Adel Co” shpk me objekt dhënia me qera e
makinerive është e pavlefshme për shkak se udhëzimi i sipërcituar ndalon shprehimisht cdo
transaksion të kryer nga tatimpaguesi, persona fizikë apo juridikë tregëtarë që janë në regjistrin
pasiv. Në kushtet kur kontrata e qerasë është lidhur me një subjekt i cili ka statusin e pezulluar që
prej vitit 2015 dhe rrjedhimisht ky subjekt do të përfitojë të ardhura nga veprimtaria e tij në
masën e parashikuar në kontratë me statusin i pezulluar, KPP gjykon se kontrata e qerasë nuk
mund të konsiderohet e vlefshme për arsye se është bërë në kushtet e ndalesave ligjore. Referuar
kriterit të vecantë të kualifikimit të përcaktuar në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt
ankimi, Komisioni konstaton se autoriteti kontraktor ka kërkuar në total 3 makineri nga të cilat dy
makineri shtypi dixhitale me ngjyra dhe një makinieri zarfimi. Në kushtet kur kontrata e lidhur
ndërmjet shoqërisë “Adel Co” shpk dhe “Adel Print” shpk nuk është e rregullt, Komisioni gjykon
se operatori ekonomik “Adel Co” nuk përmbush kriterin lidhur me numrin e makinerive të
kërkuara për këtë procedurë prokurimi pasi nuk provon se disponon në përputhje me ligjin dy
makineri shtypi dixhitale me ngjyra dhe një makineri zarfimi sikundër kërkohet në kriterin e
vecantë të kualifikimit. Akoma më tej kontrata e lidhur ndërmjet shoqërisë “Kallfa” dhe shoqërisë
“Adel Co” shpk dëshmon se ky i fundit disponon me qera 4 printera por që gjithashtu nuk
plotëson kriterin e kualifikimit pasi në këtë të fundit sikundër u theksua më lart janë kërkuar
makineri shtypi dixhitale me ngjyra dhe makinieri zarfimi. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në
të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar
vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. nuk ka dorëzuar
dokumentacion në përputhje me kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit dhe në tërësi nuk plotëson numrin e makinerive të kërkuara për realizimin me sukses të
kontratës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qendron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik “ADPS” sh.p.k mbi
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k, nga procedura e prokurimit
objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm
qëndron dhe operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k nuk përmbush kriterin e veçantë të
kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P do të ndryshojë duke u
skualifikuar nga procedura e prokurimit, 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 administrative.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 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, njëzeri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik ankimues “ADPS” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-11146-05-04-2017, me objekt
“Kryerja e shërbimit të printimit dhe zarfimit të faturës mujore të ujit” me fond limit
21,000,000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 27.06.2017 nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime Tiranë sha.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Adel Co” sh.p.k, dhe të korigjojë shkeljet duke e skualifikuar kёtë
operator.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ADPS” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1405 Protokolli; Datë 22.08.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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