REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 586/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të datës 19.09.2014 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Albdesign” sh.p.k. dhe kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Ekspo Sistem” sh.p.k. dhe “Kristalina” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje shtypshkrime”, me fond limit
13.811.040 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 01.09.2014 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor,
Tiranë.

Ankimues:

“Albdesign” sh.p.k.
Rruga “Çerçiz Topulli”, Nr. 17-1051, Kashar, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Rruga “Irfan Tomini”, 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. 1, datë 10.01.2007 “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 relatorët e çështjes, znj. Vilma Kadesha, z.
Muharrem Çakaj, z. Hektor Muçaj, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe pretendimet e
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
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 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, i cili e ka
refuzuar 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 datën 07.08.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje shtypshkrime”, me fond limit 13.811.040
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 01.09.2014 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Tiranë.
II.2. Në datën 01.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 19.09.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave e konkretisht:
“Adel Co” sh.p.k.
“Ilar” sh.p.k.
“Ekspo Sistem” sh.p.k.
“Kristalina” sh.p.k.
“Albdesign” sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë
9.000.000 lekë pa TVSH
11.088.000 lekë pa TVSH
12.499.200 lekë pa TVSH
13.600.800 lekë pa TVSH

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 26.09.2014, operatori ekonomik ankimues “Albdesign” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyen e skualifikimit të tij e konkretisht:
“Operatori ekonomik nuk plotëson kriteret e veçanta siç janë përcaktuar në dokumentat e
tenderit, në shtojcën 7, kapitulli 2, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika 2/3 ”Kapaciteti
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teknik”, nënpika B, sepse mostra që ka paraqitur operatori nuk plotëson specifikimet teknike
pasi nuk është sipas elementeve grafike të sigurisë dhe materialit të letrës, ndërkohë që në
Dokumentet e Tenderit është specifikuar “Model (mostër) përkatëse duke respektuar të gjithë
elementet grafike, të sigurisë dhe të materialit të letrës së përdorur”. Sipas ankimuesit mostra e
paraqitur prej tij ditën e zhvillimit të tenderit i plotëson të gjitha elementet e sigurisë të kërkuara
në specifikimet teknike (bojë UV e padukshme, varak holografik etj.). Gjithashtu, ankimuesi
kërkon verifikimin e modeleve të paraqitura nga kompanitë e kualifikuara pasi, sipas tij, nuk
kanë të gjithë elementet e kërkuara, e për rrjedhojë duhet të skualifikohen.
II.5. Në datën 02.10.2014 autoritetit kontraktor me anë të shkresës nr. 15811/1 prot. i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën e tij me argumentimin se: “Në lidhje me mostrën e
paraqitur nga Ju si operator ekonomik pjesëmarrës, nuk është respektuar asnjë nga elementet e
kërkuara në specifikimet teknike. Mostra e kërkuar nga ne është e qartë dhe e plotë në kërkesat e
saj, ndërsa subjekti Juaj ka paraqitur një mostër tjetër që nuk ka lidhje me atë në DST.
Në lidhje me mostrat e subjekteve të tjera vendimi i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ka qënë
i rregullt. [...]”.
II.5. Në datën 09.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Albdesign” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu, ankimuesi pretendon se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është dhënë
asnjë shpjegim se cilat janë konkretisht specifikimet e paplotësuara nga kjo shoqëri.
II.7. Në datën 15.10.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign” sh.p.k. mbi arsyen e
skualifikimit të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se,
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, kapitulli 2, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika
2/3 ”Kapaciteti teknik”, nënpika B është kërkuar: “Dëshminë e origjinalitetit të mostrave,
përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike:
Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin:
Model (mostër) përkatëse duke respektuar të gjithë elementet grafike, të sigurisë dhe të
materialit të letrës së përdorur.
Dorëzimi dorazi i saj do të bëhet pranë Autoritetit Kontraktor (DPSHTRR) datën dhe
orën e hapjes së tenderit.
Mosdorëzimi i mostrës së kërkuar dhe mosrespektimi i specifikimeve teknike në
mostrat e sjella do të përbëjë shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik. […].”
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III.1.2. Referuar VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar,
Kreu III “Dokumentet e Tenderit” pika 3, gërma b) “Kontratat e mallrave” ku përcaktohet se:
“Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23, të LPP-së, e
që i vlerëson mallrat si të pranueshëm për funksionet e kërkuara.
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë dhe mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për
vlerësimin e ofertës teknike”.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Albdesign” sh.p.k.
rezulton se, ky i fundit ka dorëzuar një specimen me informacion grafik të ndryshëm nga ai i
kërkuar dhe i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në specifikimet teknike.
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 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.1.5. Komisioni gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në përputhje me LPP dhe RrPP,
duke skualifikuar shoqërinë “Albdesign” sh.p.k. pasi, në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të
Dokumenteve të Tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar skicën dhe paramentrat teknikë, ku
evidentohen lehtësisht kërkesat mbi Model për pulla “Taksa Vjetore e Mjeteve të Përdorura”
2015, Grafika, UV e Padukshme, Microtext, Fifigrami me Hologramë, referuar të cilave duhet ti
përmbahen mostrat që do të dorëzohen prej operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. Referuar rastit
konkret Komisioni gjykon se, mostra e paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues “Albdesign”
sh.p.k. nuk është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, duke mos përmbushur në këtë
mënyrë kriterin e sipërcituar të përcaktuar në DT.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign” sh.p.k. mbi
verifikimin e modeleve të paraqitura nga kompanitë e kualifikuara ku, sipas tij, nuk kanë të
gjithë elementet e kërkuara, e për rrjedhojë duhet të skualifikohen, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se,
III.2.1. Në ankimin drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik, operatori ekonomik “Albdesign”
sh.p.k, përveç skualifikimit të tij, kundërshton edhe kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Ekspo Sistem” sh.p.k. dhe “Kristalina” sh.p.k.
III.2.2. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.2.3. Në Vendimin KPP 7/2013, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur se një person
fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të
mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi
4

tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në
KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën
se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në
procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i
kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Albdesign”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje
shtypshkrime”, me fond limit 13.811.040 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 01.09.2014
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor,
Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1648 Protokolli; Datë 09.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
5

