KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 324/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.05.2015 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Skualifikimin e operatorit ekonomik “Albdesign” sh.p.k në
procedurës së prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Për Prodhimin e Emisioneve të Pullës Postare të vitit 2015”,
me fond limit 17.785.210 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a”.
“Kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorit
ekonomik “Adel CO” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të
prokurimit”.

Ankimues:

“Adel Co” sh.p.k.
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi, Tiranë.

“Kristalina - KH” sh.p.k.
Rr. “Lord Bajron”, Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rruga “Reshit Çollaku”, 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”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
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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, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe
më pas kanë 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.4. Kanë 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 objektet e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 17.03.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Për Prodhimin e Emisioneve të Pullës Postare të vitit 2015”, me fond limit 17.785.210 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a”.
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II.2. Në datën 21.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Albdesign” sh.p.k.,
“Adel CO” sh.p.k.
“Dynamicx Group” sh.p.k.
“Kristalina KH” sh.p.k.

12.945.700 Lekë (pa TVSH),
13.502.700 Lekë (pa TVSH),
16.421.600 Lekë (pa TVSH),
17.701.830 Lekë (pa TVSH),

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

II.3. Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Albdesign”
sh.p.k.
II.3.1. Në datën 29.04.2015 me shkresën nr. 1692/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.3.2. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e bërë
pranë autoritetit kontraktor konkretisht:
1. Operatori ekonomik "ALBDESIGN" sh.p.k., nuk e plotëson kriterin e vecantë të
kërkuar nga autoriteti kontraktor për Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjise elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, në përputhje me nenin 9
("Pagesa dhe afati për kryerjen e saj''), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
VKM nr.109, datë 21.10.2011 "Për miratimin e kontratës së fumizimit me energji
elektrike te klienteve jofamiljare", pasi: Edhe pse kjo shoqëri e ka paraqitur
vërtetimin e OSHEE më datë 03.04.2015, në këtë vertetim nuk është konfirmuar
pagesa e muajit Shkurt 2015.
2. Operatori ekonomik "ALBDESIGN" sh.p.k., nuk plotëson Kriterin e Vecantë të
kërkuar nga autoriteti kontraktor për Kontratat e Ngjashme:
3. Pasi analizuam ofertën e paraqitur nga shoqëria "ALBDESIGN" sh.p.k., si dhe pasi
investigimit që në bëmë pranë autoritetit kontraktor, na rezultoi se cmimi i paraqitur
është anomalisht i ulët dhe për këtë arsye, në baze të nenit 56 tëligjit 9643 Për
Prokurimet Publike (indryshuar), nga ana e AK i është kërkuar argumentimi cmimit,
dhe firma Albdesign duke mos patur provojë dhe experiencë në prodhim e pullave
menjëherë ka paraqitur argumentin e cmimit, i cili menjëherë është konsideruar nga
AK si i saktë, ndërkohë që materiali online lë shumë për të dëshiruar.
4. OE Albdesign nuk njeh proceset e prodhimit të pullës dhe duke mos i njohur këto
procese nuk bën dot argumentin cmimi, kjo duket qartë dhe nga argumentimi që ka
paraqitur pranë AK-së, pasi nuk ka dhënë formatin e prodhimit të pullës filatelike si
dhe të bllokut. Gjithashtu nuk ka argumentuar sesa pulla do të shtypen në këtë format
prodhimi, se kush janë hapesirat ndërmjet blloqeve dhe sa do të jenë këto hapësira.
Duke patur të gjithë këtë informacion nxjerr edhe sasinë e saktë të fijeve të letrës që
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duhen për secilën nga kërkesat e pullës që janë kërkuar në specifikime teknike, pasi
ne argumentin cmimit firma Albdesign e ka paraqitur prodhimin e pullës sikur do të
shtypet në të gjithë sipërfaqen e tabakut. Pra, që këtu është quajtur shtypja e pullës
shtyp me 4 ngjyra sikur do te shtypet nje liber dhe nuk e ka të qartë mënyrën dhe sesa
pulla do të shtypen në një tabak. Duke patur parasysh rendësinë e pullës nuk është
përllogaritur në argumentimin e paraqitur, sesa tabakë do futen për skarcitet (pasi
dihet që proceset e prodhimit të pullës janë të shumta dhe cdo proces do mbi 150
tabakë më shumë për skarcitet por nuk është kjo sasi tabakësh që ai ka paraqitur për
prodhimin total të pullës).
5. Bazuar në gjithë argumentat qe dhamë mësipër mendojmë që oferta anomalisht e ulët
nuk është argumentuar aspak sic përcakton neni 56 i LPP. Operatori ekonomik
"ALBDESIGN" sh.p.k., nuk plotëson Kriterin e Vecantë të kërkuar nga autoriteti
kontraktor për disponimin e ambienteve ku do të kryhen proceset e prodhimit të pullës
të cilat duhet të jenë të monitoruara me kamera 24 orë pa ndërprerje, gjatë gjithë
kohës së prodhimit. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të
ruajtura për magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me
kamera sigurie.
6. Gjithashtu Operatori ekonomik "ALBDESIGN" sh.p.k., nuk plotëson Kriterin e
Vecantë të kërkuar nga autoriteti kontraktor për disponimin e makinerive printuese
serigrafike, makina printuese Offset me 5 ngjyra, departament të parapërgatitjes me
pajisje CTP (compjuter të plotë).[……………………………………………………]

Si përfundim, bazuar në argumentat e mësipërm, shoqëria jonë kërkon rivlerësimin e kësaj
procedure, dhe skualifikimin e shoqërisë "ALBDESIGN" sh.p.k., pasi ky operator ekonomik
nuk plotëson kriteret e kualifikimit, shpalljen fituese të shoqërisë sonë në këtë procedurë
prokurimi, si dhe propozimin APP-së për marrjen e masave disiplinore për zyrtarët
përgjegjes të autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 21.04.2015, operatori ekonomik “Kristalina - KH” sh.p.k. është njohur me
klasifikimin e ofertave dhe me arsyet e tij të skualifikimit me konkretisht:
1. Nuk plotësohet pika 2.1.3 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti ekonomik
dhe financiar, i Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e
të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave që operatori
është i regjistruar në Shqipëri.
2. Nuk plotësohet pika 2.2.4 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur faturë tatimore ose dokument zhdoganimi se
disponon departament të parapergatitjes me pajisje CTP (compjuter to plate) te
vërtetuar me fature blerje ose dokument zhdoganimi.
3. Nuk plotësohet pika 2.2.5 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur faturë tatimore ose dokument zhdoganimi që
vërteton se ka makineri printuese serigrafike.
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4. Nuk plotësohet pika 2.2.6 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi ka paraqitur faturë tatimore që vërteton se ka makine printuese Offset
me 4 ngjyra ndërkohë që nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar makinë
printuese Offset me 5 ngjyra.
5. Nuk plotësohet pika 2.2.8 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur deklaratë se disponon ambiente ku do të kryhen
proceset e prodhimit të pullës të cilat duhet të jenë të monitoruara me kamera 24 orë
pa ndërprerje, gjatë gjithë kohës së prodhimit.
6. Nuk plotësohet pika 2.2.9 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur deklaratë se ka ambiente të sigurta dhe të ruajtura
për magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera
sigurie.
7. Nuk plotësohet pika 2.2.10 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i
Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur deklaratë se në departamentin për prodhimin e
pullave, ka Densiometer ngjyrë për përcaktimin e ngjyrave. g. Nuk plotësohet pika
2.2.7 e kritereve të vecanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, i Shtojcës 8, pasi nuk ka
paraqitur Certifikatë ISO 14298 (security printing).
II.4.1 Në datën 28.04.2015, operatori ekonomik “Kristalina - KH” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij e konkretisht:
Pasi u unformuam për skualifikimin tonë më atë të renditjes së publikuar në datë
21.04.2015 nga AK, kërkojmë që dokumentacioni ynë të kontrollohet sërish pasi ai është i
plotë dhe i rregullt dhe nuk ka arsye skualifikimi.
Kërkojmë rikualifikim të subjektit tonë në këtë procedurë prokurimi.
II.4.2. Në datën 30.04.2015 me shkresën nr. 1721/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën dhe duke i renditur arsyet e
skualifikimit.
II.4.3. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Kristalina - KH” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur pretendime të tjera shtesë nga ankesa e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor si më poshtë:
I.

Pasi u unformuam për skualifikimin tonë më atë të renditjes së publikuar në datë
21.04.2015 nga AK, kërkojmë që dokumentacioni ynë të kontrollohet sërish pasi ai
është i plotë dhe i rregullt dhe nuk ka arsye skualifikimi.

Kërkojmë rikualifikim të subjektit tonë në këtë procedurë prokurimi.
II.

Kërkojmë verifikimin e certifikatës ISO 14298 të operatorit ekonomik Adel CO. Ky
certifikim nuk ekziston në websitet e kompanisë TUV Austria, sit i kompanisë
qëndrore në austri http://www.tuev.at ashtu edhe të degës në Greqi
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http://www.tuvaustriahellas.gr/?lang+en nga e cila presupozohet të jetë lëshuar
certifikata e paraqitur ne ditën e tenderit. Dhe rregulli i pare i certifikimit ISO
është publikimi në ëebsitet përkatëse [….]
Për këtë arsye operatori ekonomik Adel CO nuk rezulton i certifikuar në datën e tenderit , dhe
për këtë arsye ne kërkojmë skualifikimin e tij.
II.5. Në datën 12.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr. 1810/1 prot., datë 12.05.2015, me
objekt: “Informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt: Për prodhimin e Emisioneve të
Pullës Postare të vitit 2015”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit
dokumentacionit të autoritetit kontrakor,
Arsyeton

bashkëngjitur,

informacionit

dhe

III.1. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit të operatorit ekonomik “Kristalina - KH”
sh.p.k. në lidhje me: ”Nuk plotësohet pika 2.1.3 e kritereve të vecanta të kualifikimit,
kapaciteti ekonomik dhe financiar, i Shtojcës 8, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave
që operatori është i regjistruar në Shqipëri”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, pika 2.1.3 tek Kapaciteti teknik, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri"

III.1.2. Mbas verifikimeve në portalin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe në
dokumentacionin e sjellë nga autoriteti kontraktor u vërtetua që ankimuesi nuk ka paraqitur
asnjë dokumentacion që të vërtetojë shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri.
III.1.3 Në datën 30.03.2015, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), me
shkresën nr. 6287/1 prot., me lëndë “Kthim përgjigje kërkesës për Informacion”,
protokolluar nga KPP me nr. 273/4 prot., datë 01.04.2015, ka kthyer përgjigje mbi

6

informacionin e kërkuar, duke bashkëlidhur edhe formatin standard të miratuar nga OSHEE
për dokumentin “Vërtetim Debie”.
III.1.4. 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.1.5. 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 njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.1.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se shoqёria “Kristalina - Kh” sh.p.k nuk
plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, pasi nga verifikimet në portalin elektronik ankimuesi nuk ka ngarkuar asnjë
dokument për plotësimin e kriterit të sipërcituar. Sipas nenit 46, pika 1 të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku parashikohet 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”
ankimuesi është skualifikuar me të drejtë nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.2 Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik “Kristalina - Kh”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe
pas ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, në bazë të arsyetimit të
mësipërm pikërisht në pikën III.1.7 konkludohet që shqytimi, i pretendimeve të tjera nuk
merren në shqyrtim për ekonomik administrative.
III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Kristalina KH” sh.p.k., në lidhje me
operatorin tjetër ekonomik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se meqenëse në bazë të
arsyetimit të mësipërm, pika III.1 meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas ankimimit
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në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, kështu që ai nuk legjitimohet për t’u ankuar
për operatorëve të tjerë.
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 ka ndonjë interes të
ligjshëm për të mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në
lidhje me operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të arrinte të realizonte interesin e tij të ligjshëm. 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 nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në
atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet nuk merren në shqyrtim.

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k., se operatori ekonomik
“Albdesign” sh.p.k: nuk e plotëson kriterin e vecantë të kërkuar nga autoriteti kontraktor për
Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjise elektrike
të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, në
përputhje me nenin 9 ("Pagesa dhe afati për kryerjen e saj''), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 "Per miratimin e kontrates se fumizimit me
energji elektrike teklienteve jofamiljare", pasi: Edhe pse kjo shoqëri e ka paraqitur vërtetimin
e OSHEE me datë 03.04.2015, në këtë vërtetim nuk është konfirmuar pagesa e muajit Shkurt
2015, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, pika 2.1.3 tek Kapaciteti teknik, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri"
III.4.2. Për plotësimin e kriterit për energjinë elektrike, Shoqёria “Albdesign” sh.p.k ka
paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 2371 prot, datë 03.04.2015, lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Albdesign” sh.p.k, ku
evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të
ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në
datën 02.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit Shkurt 2015”.
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III.4.3 Në datën 30.03.2015, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), me
shkresën nr. 6287/1 prot., me lëndë “Kthim përgjigje kërkesës për Informacion”,
protokolluar nga KPP me nr. 273/4 prot., datë 01.04.2015, ka kthyer përgjigje mbi
informacionin e kërkuar, duke bashkëlidhur edhe formatin standard të miratuar nga OSHEE
për dokumentin “Vërtetim Debie”.
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.3.5. 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 njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.4.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
III.4.7. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se shoqёria “Albdesign” sh.p.k nuk plotëson
kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
pasi procedura e prokurimit është zhvilluar në datën 08.04.2015. Rrjedhimisht operatori
ekonomik ankimues, nёpёrmjet dokumentacionit tё paraqitur, ka vёrtetuar se ka shlyer të
gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, pa përfshirë detyrimet për muajin Shkurt
2015, data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar,
ёshtё data 28.03.2015.
Me dokumentacionin e dorëzuar prej tij nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi nuk ka paraqitur një
dokument, vërtetim debie lëshuar nga OSHEE, për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik
“Albdesign” sh.p.k., që është i regjistruar në Shqipëri.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.5. Sa i përket pretendimeve të tjera të operatorit ekonomik ankimues “Adel CO” sh.p.k.,
në lidhje me operatorin ekonomik “Albdesign” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik,
referuar gjykimit mësipër në pikën III.3.7, gjykon se megjithese gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik do të ndryshojë, duke u skualifikuar pas ankimit në KPP, dhe nuk kanë
asnjë ndikim në interesat e ankimuesit.
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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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kristalina-KH” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Për Prodhimin e
Emisioneve të Pullës Postare të vitit 2015”, me fond limit 17.785.210 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a”.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Për Prodhimin e
Emisioneve të Pullës Postare të vitit 2015”, me fond limit 17.785.210 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a”.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Albdesign”
sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Albdesign” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Adel CO” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nr. 832 Protokolli, Datë 07.05.2015

Nr. 853 Protokolli, Datë 11.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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