KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 136/2017
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 17.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-67262-02-092017 me objekt: “Për prodhimin i emisioneve të pullës
postare, viti 2017-2018”, me fond limit 30.739.500 lekë pa
tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.03.2017, nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.

Ankimues:

“Albdesign PSP” sh.p.k
Rruga “Çerçiz Topulli”, Nr.1 7, Kashar, Tiranë

Autoritet Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a
Terminal Center, Kthesa e Kamzës, 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 Rregullat e
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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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, i cili e ka pranuar
pjesërisht atë, 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 percaktuara 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 së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 10.02.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF67262-02-09-2017 me objekt: “Për prodhimin i emisioneve të pullës postare, viti 2017-2018”, me
fond limit 30.739.500 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.03.2017, nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a..
II.2. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
1. Në dokumentat e tenderit të kësaj procedure prokurimi, objekt ankimi, njësia juaj e prokurimit
ka përcaktuar që, prodhimi i eulsioneve të pullës postare, do të jetë për vitin 2017 dhe vitin 2018.
Gjithashtu, keni parashikuar se, afati i prodhimit dhe i dorëzimit të “Emisioneve të pullës postare,
viti 2017” është 75 ditë kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës sipas datave të emetimit të
emisioneve të pullave postare dhe afati i dorëzimit të “Emisioneve të pullës postare, viti 2018” do
të jetë në Janar të 2018.
Pra në kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik, ju po prokuroni një fond limit për
dy vite së bashku, i cili sjell si pasojë rritjen artificiale të kërkesave për kualifikim, pasi ato
vendosen sipas vlerës së fondit limit.
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a) Autoriteti kontraktor, për fondet buxhetore, prokuron dhe financon kontratat për një periudhë,
deri në mbylljen e vitit ushtrimor, me përjashtim të rastit kur lidhen kontrata shtesë.
b) Autoriteti kontraktor, nuk lidh kontrata shumëvjecare për punë, mallra apo shërbime, për të
cilat bëhen planifikim dhe përdorime vjetore që gjenden lehtësisht në treg dhe mund të prokurohen
normalisht me një procedurë të hapur apo kërkesë me propozim.
c) Kontratat shumëvjecare, mund të lidhen nëse, objekti i tyre është blerja ose qiraja me këste e
ma llrave me ose pa mundësinë e kalimit të pronësisë, shërbimeve, që zgjat deri në pagimin e plotë
të vlerës, ose derisa pronësia ti kalojë AK. Është kontratë komplekse, e cila kërkon financim
shumëvjecar ose të strukturuar, e cila nuk mund të zbatohet brënda vitit ushqimor, si projektet
komplekse të infrastrukturës, ku financimi është i sigurt.
Gjithashtu ju bëjme me dije se në kushtet ju kërkoni dhe vitin 2018 automatikisht fondi limit rritet
pasi kërkoni në të njëjtën kohë për vitin 2017 dhe 2018 bashkë.
2. Në kërkesat për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar “Vërtetim për xhiron mesatare
vjetore (2014,2015,2016) e cila duhet të jetë sa vlera limit e kontratës që prokurohet.
Një kërkesë e tillë është absurde dhe në kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik.
Sipas këtij përcaktimi të bërë nga ana juaj, rezulton se duhet të kualifikohen vetëm ato shoqëri, të
cilat kanë një vlerë fikse sa vlera limit e kontratës që ju prokuroni (kjo pasi, nga ana e njësisë së
prokurimit është kërkuar një vlerë fikse, duke përcaktuar sa vlera limit e kontratës). Gjithashtu, kjo
është një kërkesë diskriminuese, pasi bie në kundërshtim me VKM Nr. 1 datë 29.012.2014, pasi
njësia ka parashikuar sa vlera limit e kontratës që prokurohet, e cila sipas LPP është vlera e ofertës
duke i shtuar edhe TVSH, ndërkohë që legjislacioni i prokurimit publik, parashikon për një vlerë jo
më të lartë se vlera e fondit limit.
3. Në kërkesat për kualifikim, keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë furnizime me
natyrë të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, në
vlerën sa 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet”.
Një kërkesë e tillë është diskriminuese dhe në kundërshtim me LPP, pasi keni kërkuar një vlerë fikse
sa 40 % e vlerës së kontratës që prokuroni, ndërkohë që diskriminoni të gjithë operatorët
ekonomikë që kanë realizuar furnizime të ngjashme me vlera shumë herë më të mëdha se sa kërkesa
juaj për kualifikim.
Ju bëjme me dije se, vlera e kontratës që prokurohet është vlera e ofertës fituese, duke i shtuar edhe
TVSH, ndërkohë që fondi limit është një vlerë shumë herë më e vogël se vlera limit e kontratës që
prokurohet.Pra ndodhemi përpara rastit të dy vlerave të ndryshme, ku vlera e kërkuar nga ana juaj,
tejkalon parashikimin ligjor për këtë kriter për kualifikim.
Gjithashtu, për këtë pikë është kërkuar që duhet të paraqitet kontrata për vërtetim realizimi,
ndërkohë që legjislacioni i prokurimit publik parashikon tekstualisht që duhet të paraqiten
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes. Pra, ligjvënësi për këtë
rast nuk ka parashikuar që duhet të paraqiten edhe kontratat.
4. Në terminologjinë e përdorur, njësia e prokurimit ka përdorur fjalë, të cilat nuk janë sipas
fjalorit të gjuhën shqipe, si psh. Security printing etj.
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Një veprim i tillë bie në kundërshtim me dokumentat standarte të tenderit, në të cilat është
përcaktyuar tekstualisht se, gjuha e ofertës është gjuha shqipe. Një veprim i tillë, cënon rëndë edhe
Kushtetutën. Lidhur me këtë pikë, kërkojmë nga autoriteti kontraktor që të përdorë fjalorin, sipas
gjuhës së ofertës, kjo me qëllim për ti vënë ofertuesit në kushte të barabarta konkurimi.
5. Në kriteret specifike për kualifikim, keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë makina
printuese Offset me 5 ngjyra, të vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi”.
Përcaktimi i një kriteri të tillë është diskriminues dhe ul konkurrencën në prokurim. Kjo pasi, ju
keni kërkuar makineri printimi me 5 ngjyra, ndërkohë që diskriminoni të gjitha shoqëritë që kanë
makineri të tilla, shumë herë më të sofistikuara se makineria e kërkuar nga ana juaj, të cilat kanë
obsione për më shumë ngjyra, duke e përfshirë kërkesën tuaj për 5 të tilla.
6. Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar: ”Operatori Ekonomik duhet
te disponoj ambiente ku do te kryhen proceset e prodhimit te pulles te cilat duhet te jene te
monitoruara me kamera 24 ore pa nderprerje, gjate gjithë kohes se prodhimit. Operatori
Ekonomik duhet te kete ambiente te sigurta dhe te ruajtura per magazinimin e letres dhe per
produktet e gatshme te siguruara me kamera sigurie.
Kjo është një kërkesë evazive, e cila nuk i vë ofertuesit në kushte të barabarta konkurrimi, veprim ky
i cili sjell si pasojë një vlerësim evazim të shoqërive pjesëmarrëse. Njësia juaj e prokurimit, nuk ka
përcaktuar se cfarë dokumentash duhet të dorëzojnë operatorët ekonomikë, për plotësimin e këtij
kriteri për kualifikim.
II.3. Në datën 17.02.2017, me shkresën nr. 501/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Albdesign
PSP” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.4. Në datën 27.02.2017, pala ankimuese “Albdesign PSP” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 403/5 prot., datë 06.03.2017, protokolluar me tonën me nr. 302/2, datë
07.03.2017 me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se “Në dokumentat e tenderit të
kësaj procedure prokurimi, objekt ankimi, njësia juaj e prokurimit ka përcaktuar që, prodhimi i
eulsioneve të pullës postare, do të jetë për vitin 2017 dhe vitin 2018. Gjithashtu, keni parashikuar
se, afati i prodhimit dhe i dorëzimit të “Emisioneve të pullës postare, viti 2017” është 75 ditë
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kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës sipas datave të emetimit të emisioneve të pullave postare
dhe afati i dorëzimit të “Emisioneve të pullës postare, viti 2018” do të jetë në Janar të 2018.Pra në
kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik, ju po prokuroni një fond limit për dy vite
së bashku, i cili sjell si pasojë rritjen artificiale të kërkesave për kualifikim, pasi ato vendosen sipas
vlerës së fondit limit ”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 1 “Njoftimi i kontratës”, në pikat 2.2/2 dhe 2.2/3 është përcaktuar si më poshtë
vijon:
2.2.2 Fondi limit 30.739.500 (tridhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë
pa TVSH., ku për vitin 2017 është 15.974.500 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e
katër mijë e peseqind) lekë pa TVSH dhe për vitin 2018 është 14.765.000 (katërmbëdhjetë milion e
shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) leke pa TVSH.
2.2.3 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Per Prodhimin i emisioneve te pulles postare, viti
2017-2018”
Afati i prodhimit dhe i dorezimit te “Emisioneve te pulles postare, viti 2017” eshte 75 (shtatedhjete
e pese) dite kalendarike nga hyrja ne fuqi e kontrates sipas datave te emetimit te emisioneve te
pullave postare dhe afati i dorezimit te “Emisioneve te pulles postare, viti 2018” do te jete ne Janar
te 2018.
III.1.2. Në nenin 28 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Përcaktimi i vlerës së një kontrate publike bazohet në shumën e plotë të
pagueshme pa TVSH, të përllogaritur nga autoriteti kontraktor në çastin e botimit të njoftimit të
kontratës të parashikuar në nenin 38 të këtij ligji ose në çastin e fillimit të procedurës së prokurimit,
në rastet kur nuk kërkohet një botim i tillë. Përllogaritja merr parasysh shumën e plotë të vlerësuar
për t’u paguar, duke përfshirë çdo formë obsioni apo rinovimi të kontratës. 2. Nuk lejohet pjesëtimi
apo ndarja e vlerës së kontratës publike për shmangien nga dispozitat e parashikuara në këtë ligj.
3. Metodat për llogaritjen e vlerës së kontratave publike përcaktohen në rregullat e prokurimit”.
III.1.3. Në nenin 60 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, është parashikuar se: “Me miratimin e ligjit për buxhetin dhe pas
përllogaritjes së fondit limit sipas nenit 59 të këtyre rregullave, kur ka nevojë për
punë/mallra/shërbime, titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë
urdhrin e prokurimit, i cili duhet të përmbajë: - objektin e prokurimit; - fondin e përllogaritur të
vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave shumëvjeçare; - llojin e
procedurës së prokurimit dhe arsyet e përdorimit të saj; - emrat e anëtarëve të njësisë së prokurimit
III.1.4. Në nenin 28 pika 6 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht si më poshtë: “Në rastin e prokurimit
të kontratave shumëvjeçare, autoriteti kontraktor duhet të hartojë kërkesat për kualifikim në
përputhje me fondin total të përllogaritur”.
Në nenin 60 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “Me miratimin e ligjit për buxhetin dhe pas përllogaritjes së
fondit limit sipas nenit 59 të këtyre rregullave, kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, titullari i
autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit, i cili duhet të
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përmbajë: - objektin e prokurimit; - fondin e përllogaritur të vitit ushtrimor si dhe fondin total të
përllogaritur, në rastin e kontratave shumëvjeçare.
2.2.3 Referuar dokumentave të tenderit konstatohet se autoriteti kontraktor ka përcaktuar se fondi
limit është përcaktuar: “Fondi limit 30.739.500 (tridhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e nëntë
mijë e pesëqind) lekë pa TVSH., ku për vitin 2017 është 15.974.500 (pesëmbëdhjetë milion e
nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e peseqind) lekë pa TVSH dhe për vitin 2018 është 14.765.000
(katërmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) leke pa TVSH.”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se fondi limit është një ndër elementët e rëndësishëm
të një procedure prokurimi që përcaktohet që në nisjen e saj, në urdhërin e prokurimit, siç
përcaktohet në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik dhe në bazë të fondit limit bëhet përzgjedhja
e llojit të procedurës si dhe hartohen dokumentat standarte të tenderit. Vlera limit e kontratës
publike është shuma totale, e pagueshme, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor përpara
dërgimit për botim të njoftimit të procedurës së prokurimit. Në llogaritjen e vlerës merret parasysh
edhe shuma totale, që duhet paguar në rast ripërtëritjeje të kontratës, kur një gjë e tillë është
parashikuar si mundësi.
III.1.6. Autoriteti kontraktor me shkresën nr. 403/5 Prot., datë 06.03.2017 me objekt: “ Informacion
mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Për prodhimin i emisioneve të pullës
postare, viti 2017-2018”, citon se:
[...]
Në bazë të VKM Nr. 1039 datë 16.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave për emetimin,
prodhimin, përdorimin dhe tregtimin e pullës postare shqiptare”, kreu 12, Dispozitat e fundit dhe
kalimtare, neni 39 përcaktohet:
“Vetëm për vitin e parë pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, prodhimi i pullës postare do të përfshijë
emisionet e vitit në vijim dhe ato për vitin pasardhës. Pas vitit të parë prodhimi i pullës postare do
të bëhet cdo vit për vitin pasardhës.”
Si rrjedhojë pretendimi juaj është i pabazuar në ligje dhe si rrjedhojë kërkesa për anullim të
procedurës së prokurimit nuk do të merret parasysh.
Referuar informaionit të dërguar nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
autoriteti me qëllim sigurimin e vijueshmërisë periodike për realizimin e procedurës objekt
ankimimi, bazuar edhe në bazën ligjore të lartpërmendur, konkretisht VKM nr. 1039, datë
16.12.2015, duhet të argumentojë aplikimin e kontratës dyvjeçare dhe të bëjë një përllogaritje të
saktë të fondit, ku të jepen hollësi për investimin, që do të kryhet, amortizimin për çdo vit, dhe
përbërësit/elementet e tjera të ngjashme me to.
Autoriteti kontraktor duhet në çdo rast të përcaktojë të gjitha kriteret të cilat duhet të plotësohen nga
operatorët ekonomikë të cilët do të provojnë se plotësojnë kapacitetet e tyre për realizimin e me
sukses të kontratës për periudhën dy vjecare të saj.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se “Në kërkesat për kualifikim,
njësia e prokurimit ka kërkuar “Vërtetim për xhiron mesatare vjetore (2014,2015,2016) e cila duhet
të jetë sa vlera limit e kontratës që prokurohet.Një kërkesë e tillë është absurde dhe në kundërshtim
të plotë me legjislacionin e prokurimit publik. Sipas këtij përcaktimi të bërë nga ana juaj, rezulton
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se duhet të kualifikohen vetëm ato shoqëri, të cilat kanë një vlerë fikse sa vlera limit e kontratës që
ju prokuroni (kjo pasi, nga ana e njësisë së prokurimit është kërkuar një vlerë fikse, duke
përcaktuar sa vlera limit e kontratës)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.1/1 “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
“Vërtetim për xhiron mesatare vjetore (2014 2015 2016) e cila duhet të jetë sa vlera limit e
kontratës që prokurohet”
III.2.2. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.”
III.2.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 5, gërma a) përcaktohet: “kopje të certifikuara të një ose më
shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; dhe/ose b) “kopje të deklaratave të xhiros
vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk
mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet.”
III.2.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, gërma c) përcaktohet: “Gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave
bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes
së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së
përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme
me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur
ky informacion është i mundur.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet 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 këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet ekonomike, besueshmërinë, dhe
përvojën e duhur, në përputhje dhe në përpjestim me volumin e kontratës objekt prokurimi, për një
periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur. Komisioni sjell në
vëmendje të autoritetit kontraktor faktin se, duke qenë se fryma e Ligjit të Prokurimit Publik
bazohet në këto parime: “mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;
transparencë në procedurat e prokurimit; barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u
ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”, kriteret për kualifikim duhet të hartohen në mënyre të tillë
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që të jenë gjithëpërfshirëse si dhe të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe në
çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. Në këtë kontekst, kopjet e
deklaratave të xhiros vjetore, referuar LPP dhe RRPP, mund të kërkohen për një periudhë deri në 3
vitet e fundit financiare ku mesatarja e tre viteve nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që
prokurohet. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor nuk e ka hartuar kriterin e
sipërcituar në përputhje të plotë me dispozitat ligjore pasi kriteri “Vërtetim për xhiron mesatare
vjetore (2014-2015-2016) e cila duhet te jete sa vlera limit e kontratës që prokurohet” shkakton
konfuzion tek operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje në këtë procedurë prokurimi, më
konkretisht togëfjalëshi “sa vlera limit e kontratës që prokurohet”. KPP gjykon se autoriteti
kontraktor në hartimin e kriterit të lartpërmendur duhet të mbante në konsideratë parashikimet
ligjore të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014, më konkretisht “nuk mund të tejkalojë vlerën limit të
kontratës që prokurohet”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen
e xhiros vjetore e cila duhet te jete sa vlera limit e kontratës që prokurohet nuk është përcaktuar në
përputhje me dispozitat ligjore të mësipërme dhe si e tillë duhet të modifikohet.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se “Në kërkesat për kualifikim,
keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë furnizime me natyrë të ngjashme të
realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, në vlerën sa 40 % të vlerës
së përllogaritur të kontratës që prokurohet”. Një kërkesë e tillë është diskriminuese dhe në
kundërshtim me LPP, pasi keni kërkuar një vlerë fikse sa 40 % e vlerës së kontratës që prokuroni,
ndërkohë që diskriminoni të gjithë operatorët ekonomikë që kanë realizuar furnizime të ngjashme
me vlera shumë herë më të mëdha se sa kërkesa juaj për kualifikim”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.2/1 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori Ekonomik duhet te paraqese furnizime me natyrë ngjashme të realizuara gjatë tre viteve
të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, ne vleren sa 40 % të vleres se perllogaritur te
konrates qe prokurohet.
Keto furnizime me natyrë të ngjashme do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
- Kur furnizimi me natyrë të ngjashme është i realizuar me autoritet kontraktor, Operatori
ekonomik do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar, te shoqeruar me vertetimin per
realizimin e kesaj kontrate nga autoritetin kontraktor.
- Kur furnizimi me natyrë të ngjashme (shitjet), për objektin e prokurimit është realizuar me
subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë këte shitje duke paraqitur faturen/at
tatimore te shitjes.
III.3.2. 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
8

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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.3.3. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 4 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të
kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të
madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri
viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent
publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Komisioni i Prokurimit Publik nisur nga sa më lart, vlerëson se prodhimi dhe emetimi i pullës
postare, nga natyra e tij është një shërbim i rëndësishëm, specifik, i cili përbëhet nga një tërësi
elementësh të lidhur ngushtë ndërmjet tyre e të gërshetuar mirë të cilët plotësojnë njëri – tjetrin.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteteve 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 këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor nuk e ka hartuar kriterin e sipërcituar në
përputhje të plotë me dispozitat ligjore pasi kriteri “Operatori ekonomik duhet të paraqesë furnizime
me natyre ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare të aktivitetit të operatorit, ne
vleren sa 40 % të vleres se perllogaritur te konrates qe prokurohet” shkakton konfuzion tek
operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje në këtë procedurë prokurimi, më konkretisht
togëfjalëshi “vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet”. KPP gjykon se autoriteti kontraktor
në hartimin e kriterit të lartpërmendur duhet të mbante në konsideratë parashikimet ligjore të VKM
nr. 914, datë 29.12.2014, më konkretisht parashikimin e pikës 4 të nenit 27 [...] “40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit” cka do të
përbënte shkelje dhe kufizim të ndjeshëm në pjesmarrje.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen
e furnizime me natyre ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare të aktivitetit të
operatorit, në vlerën sa 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet nuk është
përcaktuar në përputhje me dispozitat ligjore të mësipërme dhe si e tillë duhet të modifikohet.
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se: “Në terminologjinë e
përdorur, njësia e prokurimit ka përdorur fjalë, të cilat nuk janë sipas fjalorit të gjuhën shqipe, si
psh. Security printing etj.Një veprim i tillë bie në kundërshtim me dokumentat standarte të tenderit,
në të cilat është përcaktyuar tekstualisht se, gjuha e ofertës është gjuha shqipe. Një veprim i tillë,
cënon rëndë edhe Kushtetutën. Lidhur me këtë pikë, kërkojmë nga autoriteti kontraktor që të
përdorë fjalorin, sipas gjuhës së ofertës, kjo me qëllim për ti vënë ofertuesit në kushte të barabarta
konkurimi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.2/6 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori Ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 9001 dhe ISO 14298 (security printing)
III.4.2. Në Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik” në nenin 27 pika 6, përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin
dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të
lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet
teknike.
Ndërsa në nenin 30 të kësaj VKM-je tek “Kërkesat e cilësisë” përcaktohet: 1. Autoriteti kontraktor,
për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e
standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u
referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. 2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.
III.4.3. Në dokumentet e tenderit, tek “Njoftimi i kontratës”, pika 4.6, është përcaktuar:
Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje
 “Shqip” X
III.4.4. 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.4.5. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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
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njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij
ligj.”
Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me
sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, makineritë dhe pajisje të nevojshme dhe të
mjaftueshme, për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të
dokumentave standarte të tenderit. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për
terminonogjinë e përdorur e cila duhet të jëtë në gjuhën shqip, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se Certifikatat ISO për nga rëndësia e tyre janë të njohura, pothuajse nga të gjitha kompanitë
që operojnë në Shqipëri, por autoriteti kontraktor me qëllim mos konfondimin e operatorëve të
mundshëm ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi duhet të vendosi dhe emërtimin
ekuivalent në gjuhën shqipe.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se: “Në kriteret specifike për
kualifikim, keni kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë makina printuese Offset me 5 ngjyra, të
vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi”.Përcaktimi i një kriteri të tillë është
diskriminues dhe ul konkurrencën në prokurim. Kjo pasi, ju keni kërkuar makineri printimi me 5
ngjyra, ndërkohë që diskriminoni të gjitha shoqëritë që kanë makineri të tilla, shumë herë më të
sofistikuara se makineria e kërkuar nga ana juaj, të cilat kanë obsione për më shumë ngjyra, duke e
përfshirë kërkesën tuaj për 5 të tilla”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.2/5 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori Ekonomik duhet te kete makina printuese Offset me 5 ngjyra, te vertetuar me fature blerje
ose dokument zhdoganimi.
III.5.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2/d ku
parashikohet se: “Qëllimi i këtij ligji është: […]; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
[…]”;
III.5.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, tё ndryshuar, neni 23, pika 3,
ku përcaktohet: “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor,
duke iu referuar: a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve
teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo
sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit.
Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose
specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve
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apo përdorimin e produkteve; b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u
referohesh standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me
kërkesat funksionale; c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të
këtij neni për mallra, shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo
referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj.”;
III.5.4. Gjithashtu në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 1 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se:“Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet
e kërkuara.[…]”
III.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve
teknike krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit duhet të kenë në vëmendje faktin se
hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithpërfshirëse duke krijuar kushte për
konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve duke përshkruar sa
më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në
përputhshmëri me objektin e kontratës. K.P.P thekson se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të
procedurës së prokurimit (parashikuar nga neni 2 gërma “b” dhe “c” e LPP-së) janë ato të
transparencës dhe trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Specifikimet teknike duhet të ofrojnë akses të
barabartë për ofertuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të pajustifikuara për
hapjen e prokurimit publik ndaj konkurrencës. Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet
kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi qoftë ato të dukshme ose të fshehta, të cilat
kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë të tillë që
të drejtojnë drejt një produkti/mall/shërbim që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga
një prodhues i vetëm.
Në rastin konkret, pas shqyrtimit të specifikimeve teknike të përcaktura nga autoriteti kontraktor për
procedurën objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar se makineria printuese offset duhet të jetë me 5 ngjyra, përcaktimi i elementëve të
makinerisë printuese (në rastin konkret 5 ngjyrat), nuk i vendos ofertuesit në kushte të barabarta
konkurrimi në procedurën e prokurimit. Referuar frymës së lëgjislacionit KPP gjykon se autoriteti
kontraktor në përcaktimin e makinerisë printuese, duhet të modifikojë kriterin duke përcaktuar edhe
togfjalëshin “ekuivalent” në përputhje me pikën 3 të nenit 23, që nevojitet për realizimin e kontratës
objekt prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Albdesign PSP” sh.p.k se: “Në kriteret specifike për
kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar: ”Operatori Ekonomik duhet te disponoj ambiente ku do
te kryhen proceset e prodhimit te pulles te cilat duhet te jene te monitoruara me kamera 24 ore pa
nderprerje, gjate gjithë kohes se prodhimit. Operatori Ekonomik duhet te kete ambiente te sigurta
dhe te ruajtura per magazinimin e letres dhe per produktet e gatshme te siguruara me kamera
sigurie. Kjo është një kërkesë evazive, e cila nuk i vë ofertuesit në kushte të barabarta konkurrimi,
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veprim ky i cili sjell si pasojë një vlerësim evazim të shoqërive pjesëmarrëse. Njësia juaj e
prokurimit, nuk ka përcaktuar se cfarë dokumentash duhet të dorëzojnë operatorët ekonomikë, për
plotësimin e këtij kriteri për kualifikim”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.2/7 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Operatori ekonomik duhet te jape nje deklarate ku;
Operatori Ekonomik duhet te disponoj ambiente ku do te kryhen proceset e prodhimit te pulles te
cilat duhet te jene te monitoruara me kamera 24 ore pa nderprerje, gjate gjithë kohes se prodhimit.
Operatori Ekonomik duhet te kete ambiente te sigurta dhe te ruajtura per magazinimin e letres dhe
per produktet e gatshme te siguruara me kamera sigurie.
Operatori ekonomik duhet qe te deklaroj se ne departamentin per prodhimin e pullave, te kete
Densiometer ngjyre per percaktimin e ngjyrave.
Komisionit te vleresimit te ofertave i lind e drejta qe para shpalljes se klasifikimit te beje verifikimin
ne vend te pajisjes dhe ambjentit te kerkuar sa me siper. Ne rast te mos permbushjes ne vend nga
operatori ofertues, Komisionit i lind e drejta e s’kualifikimit te ofertuesit.
III.5.2. Sipas autoritetit kontraktor në DST është përcaktuar qartësisht dhe qartë: Operatori
ekonomik duhet të japë një deklaratë ku të disponojë ambiente të sigurta për prodhimin dhe
magazinim [...] për rëndësinë që ka prodhimi i pullës dhe ruajtja e tyre si letër me vlerë është
vendosur prej AK disponim prej operatorëve të amjeteve të sigurta e të monitoruara me kamera në
24 orë. Kjo në cdo rast, për të pasur mundësinë e verifikimit të cdo veprimi dhe lëvizje që kryhet në
atë ambjent, në rast keqbërje.
III.5.3. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka detyrimin
ligjor të përcaktojë kriteret të cilat i vlerëson të nevojshme për realizimin me sukses të objektit të
prokurimit që në rastin konkret është prodhimi i emisioneve të pullës postare. Në kushtet kur objekti
i prokurimit është i një rëndësie të veçantë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e
autoritetit kontraktor për survejimin me kamera 24 orë pa ndërprerje, është një kërkesë e drejtë dhe
në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen. Në këto kushte është detyrë
e operatorëve ekonomikë të vërtetojën se zotërojnë këtë kapacitet për të zbatuar kontratën, siç është
kërkuar nga autoriteti kontraktor në kriteret kualifikuese. Lidhur me pretendimin e operatorit
ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k. se autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë qartësisht
dokumentacionin që duhet të dorëzojnë operatorët ekonomik, për plotësimin e këtij kriteri
kualifikues, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të mirëpërcaktoj
dokumentacionin konkret në bazë të të cilit do të bëhet vlerësimi i këtij kriteri. Përcaktimi nga ana e
autoritetit kontraktor se kriteri do të quhet i përmbushur me paraqitjen e një “deklarate”, nuk është i
mjaftueshëm dhe është evaziv. Mos përcaktimi qartësisht i dokumentacionit që duhet dorëzuar nga
operatorët ekonomik potencial konkurrues nga ana e autoritetit kontraktor, sjell konfondimin e
këtyre të fundit dhe nuk i vë të gjithë ofertuesit në kushte të barabarta konkurrimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk qëndron.
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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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-67262-02-09-2017 me objekt:
“Për prodhimin i emisioneve të pullës postare, viti 2017-2018”, me fond limit 30.739.500
lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor,
Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor në rishpalljen e procedurës të modifikojë dokumentat e tenderit në
përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.302 Prot; Datë 27.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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