KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 369/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Ercon”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me objekt: “Për blerjen e lidhëseve plastike, thasë”, me fond
limit 5.985.200 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
17.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.

Ankimues:

“Ercon” sh.p.k
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a

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 e pretendimet e ankimuesit, 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 të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
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 07.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit prokurimit “Kërkesë
për Propozim” me objekt: “Për blerjen e lidhëseve plastike, thasë”, me fond limit
5.985.200 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 24.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Adel Co
4.345.640 lekë, skualifikohet
Ercon
5.669.000 lekë, skualifikohet
Trinity Trade Company
5.844.000 lekë, skualifikohet
Operatori ekonomik “Ercon” sh.p.k është skualifikuar për arsyet si vijon:
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1. Fletë analiza e materialeve të lidhëseve plastike nuk është e plotë dhe nuk pasqyron
asnjë nga parametrat teknike të kërkuara në specifikimet teknike të lidhseve në DST.
Nuk përmbushet pika 2.2.5 e DST.
2. Operatori ekonomik ka paraqitur pranë KVO-së 8 copë mostra të lidhëses plastike
ku në kokën e tyre përmbajnë numrat seriale nga 00000001-00000008 (8 shifror).
Këto numra nuk përputhen me specifikimet teknike ku numrat seriale duhet të jenë
000000 (me 6 shifra). Nuk përmbushet pika 2.2.4 si dhe Specifikimet teknike të DST.
3. Mostrat e thasëve të paraqitura nga ky operator, janë paraqitur me mangësi dhe nuk
përmbushin specifikimet teknike të DST.
II.4. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik “Ercon” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
II.5. Nё datёn 05.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 11.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 20.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
859/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1907/1 prot datë 20.05.2015 me objekt:
“Informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt: “Për blerjen e lidhseve plastike,
thasë”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e
ankesës së operatorit ekonomik “Ercon” sh.p.k.
II.8. Në datën 28.05.2015, nёpёrmjet shkresёs nr. 859/3 prot., Komisioni i Prokurimit
Publik i kёrkoi autoritetit kontraktor tё paraqiste pranё ambienteve tё kёtij komisioni,
mostrat e dorёzuara nga shoqёria “Ercon” sh.p.k.
II.9. Nё datёn 02.06.2015 autoriteti kontraktor ka paraqitur mostrat pёrkatёse, nё pёrgjigje tё
kёrkesёs sё Komisionit tё Prokurimti Publik, shoqëruar me procesverbalin e marrjes në
dorëzim të tyre.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Ercon” sh.p.k, sipas të cilës
Fletë analiza e materialeve të lidhëseve plastike nuk është e plotë dhe nuk pasqyron asnjë
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nga parametrat teknike të kërkuara në specifikimet teknike të lidhseve në DST. Nuk
përmbushet pika 2.2.5 e DST, si dhe Operatori ekonomik ka paraqitur pranë KVO-së 8 copë
mostra të lidhëses plastike ku në kokën e tyre përmbajnë numrat seriale nga 0000000100000008 (8 shifror). Këto numra nuk përputhen me specifikimet teknike ku numrat seriale
duhet të jenë 000000 (me 6 shifra). Nuk përmbushet pika 2.2.4 si dhe Specifikimet teknike
të DST, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.2.5
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Operatori ekonomike duhet të paraqesë së bashku me mostrat, fletë analizë të materialeve
të produkteve të lëshuara nga ndonjë laborator i certifikuar.
Ndërsa në pikën 2.2.4, po këtu, nga ana e autoritetit kontraktor ёshtё kёrkuar:
Në oren e percaktuar ne njoftimin e kontrates per hapjen e ofertave, operatoret ekonomik
konkurent duhet te paraqesin dorazi, perpara Komisionit te Vleresimit te Ofertave, Mostra
(kampione) te thaseve dhe lidhseve, ku keto te fundit duhet te ofrohen me numer serie 6
shifor (000000). Mos paraqitja e këtyre kampionëve në afatin e përcaktuar dhe jo sipas
specifikimeve teknike është kusht për skualifikim.
Pika 2.2.5: Operatori ekonomike, duhet te paraqese se bashku me mostrat, flete analize te
materialeve te produkteve te leshuara nga ndonje laborator i certifikuar.
Gjithashtu në “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1, gërma “a” përcaktohet si më
poshtë:
Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojcës 6 .
Shtojca 6 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”e dokumentave të tenderit,
shtojcë e cila duhet të plotësohet nga operatorët ekonomikë, kërkon që operatori ekonomik,
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit përkatës të deklarojë se përmbush të gjitha
specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërteton këtë më
certifikata e dokumenta (nëse kërkohet nga autoriteti kontraktor), të dorëzuara bashkë me
këtë certifikatë.
III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet teknike”, lidhur me treguesit që duhet të plotësojnë
materialet lidhëse plastike, nga ana e autoritetit kontraktor është specifikuar si më poshtë:
Specifikime të përgjithshme
Lidheset te jene te dhembezuara me drejtim nge njera ane.
 Materiali plastik i perkulshem dhe me elasticitet me material polypropylene.
 Ngjyra e verdhe
 Me numer serie te stampuar me 6 shifra te dukshme ne koken e lidheses
 Me Logon e Postes me ngjyre blu te stampuar ne koken e lidheses
 Me shenimin “Albanian Post” te stampuar ne koken e lidheses
 Me tre elemente – pjese perberese
1. Koka e lidheses ku vendosen mbishkrimet e mesiperme
2. Lidhesja e gjate (e thesit)
3. Lidhesja e shkurter (e etiketes)
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Me kanal per terheqjen gjate mbylljes, tek fundi i lidheses se thesit si dhe me 2
kanale tek koka e lidheses perkatesisht me permasat e gjeresive te lidheseve, ku
do realizohet mbyllja.
 Testi i shtrengimit ne terheqje – jo me pak se 65 MPa or 0,065 kN/mm².
 Testi i fuqise ne terheqje – jo me pak se Max 40 Kg / force.
 Testi i perkulshmerise – jo me pak se 50 Njuton per meter .
 Testi i impaktit – jo me pak se 90 Kilo Xhaul at ne -20ºC , ngarkese.
 Cilesia e mallit te vertetohet me çertfikate perkatese si dhe me analizen
laboratorike.
Përmasat e lidhëses
 Gjatesia totale jo me e vogel se 400 mm.
 Gjatesia e kokes se lidheses te jete jo me e vogel se 50 mm
 Gjatesia e lidheses se vogel te jete jo me e vogel se 120 mm
 Gjeresia e kokes se lidheses te jete jo me e vogel se 22 mm.
 Gjeresia e lidheses se vogel te jete jo me e vogel se 2.5 mm
 Gjeresia e lidheses se gjate jo me e vogel se 6 mm.
 Te paraqitet fizikisht modeli i ofruar.
III.1.3. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në
përmbushje të kriterit fletë analizë, operatori ekonomik “Ercon” sh.p.k ka paraqitur
dokumentin që vërteton testimin e kryer në institucionin TSE DENEY LABORATUVARI
MERKEZI BASKANLIGI, Yapi Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Baskanligi
(Gebze), Kimya Laboratuvari Mudurlugu për mostrën rrip plastik dhe vula.
Gjithashtu është paraqitur Deklaratë e shoqërisë “Ercon” sh.p.k mbi përmbushjen e
specifikimeve teknike, sipas pikës 1, gërma “a” të kritereve të vecanta të kualifikimit dhe
Shtojcës 6 të dokumentave të tenderit.
Pёr plotёsimin e kushtit që lidhset duhet te ofrohen me numer serie 6 shifor (000000),
operatori ekonomik “Ercon” sh.p.k ka paraqitur mostrat pёrkatёse, tё cilat pёrmbajnё numёr
serie 8 shifror.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, 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.”
Ndërsa në nenin 23 të ligjit të mësipërm thuhet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë
karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten
për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar
kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.
Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të
kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara”.
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III.1.5. Në nenin 27 të Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, pika 1, thuhet 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.”
Ndëra sipas pikë 6, po këtu: “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:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitëapo 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.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
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 “Ercon” sh.p.k plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për
fletë analizë për materialet të lidhëse plastike, sic është kërkuar në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu nga verifikimi i mostrave të paraqitura nga operatori ekonomik “Ercon”
sh.p.k, rezulton se pёrmbushet kërkesa e autoritetit kontraktor, pasi fakti qё mostrat e
paraqitura pёrmbajnё 8 shifra nga 6 tё kёrkuara nuk pёrbёn arsye skualifikimi në kushtet kur
elementi minimal i pёrcaktuar nga autoriteti kontraktor, tejkalohet nga ana e ofertuesit dhe
qëllimi i mostrës lidhur me objektin e prokurimit, plotësohet. Pra garantohet cilёsia e
kёrkuar, nё pёrputhje me nenin 23 tё LPP-sё, e qё i vlerёson mallrat si tё pranueshёm pёr
funksionet e kёrkuara.
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Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.2. Në lidhje me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Ercon” sh.p.k sipas së
cilës mostrat e thasëve të paraqitura nga ky operator, janë paraqitur me mangësi dhe nuk
përmbushin specifikimet teknike të DST, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Nё shtojcёn 8 “Kriteret e vecanta pёr kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, nga ana e
autoritetit kontraktor ёshtё kёrkuar:
Në oren e percaktuar ne njoftimin e kontrates per hapjen e ofertave, operatoret ekonomik
konkurent duhet te paraqesin dorazi, perpara Komisionit te Vleresimit te Ofertave, Mostra
(kampione) te thaseve dhe lidhseve, ku keto te fundit duhet te ofrohen me numer serie 6
shifor (000000). Mos paraqitja e këtyre kampionëve në afatin e përcaktuar dhe jo sipas
specifikimeve teknike është kusht për skualifikim.
Operatori ekonomike, duhet te paraqese se bashku me mostrat, flete analize te materialeve
te produkteve te leshuara nga ndonje laborator i certifikuar.
III.2.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet teknike”, janë përcaktuar specifikimet teknike të
thasëve të Postës, Shtypit dhe EMS si më poshtë:
1. Materiali:
 Tekstil i prodhuar me fill sintetik filament
 Materiali i lehte, i forte dhe rezistent ndaj lageshtires
Parametrat optimale të materialit të thasëve tokësore
1. Dendesia e fijeve

- Vertikalisht
300 Fije / 10cm
- Horizontalisht
210 Fije / 10cm
2. Qendrueshmeria ne keputje
- Vertikalisht
125 Kg
- Horiontalisht
95 Kg
3. Qendrueshmeria ne ferkim
3600 Nr / ciklesh
4. Masa e tekstilit
125 Gr / m2
5. Trashesia e tekstilit
0.29 mm
6. Hollesia e fijeve baza ind
40/1 filament Nm
7. Lloji i thurjes (Struktura)
Garniture
8. Percaktimi i qendrueshmerise ne ferkim
- Te njome
5 Nota
- Te thate
5 Nota
9. Percaktimi i qendrueshmerise se ngjyres ne solucion
- Sapun
5 Nota
- Djerse
5 Nota
10. Identifikimi i lendes se pare Sintetike
100 %
11. Depertueshmeria e ujit
0 (i padepertueshem)

Parametrat optimale të materialit të thasëve EMS
1. Dendesia e bazes dhe indit
- Vertikalisht

370-380 Fije / 10cm
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2. Qendrueshmeria ne keputje
mm
3. Qendrueshmeria ne grisje
4. Masa e tekstilit
5.Trashesia e tekstilit
6. Percaktimi i hollesise se fillit (Nm)
7. Percaktimi i hollesise se fillit (Ttes)
8. Percaktimi i materialit
9. Percaktimi i qendrueshmerise ne ferkim

- Horizontalisht
- Vertikalisht

190-200 Fije / 10cm
900 N - 
54

- Horiontalisht1200 N - 
55 mm

- Vertikalisht
55 N
- Horizontalisht
82 N
140-150 g / m2
0.193 mm
NmB = 53 NmI =27
TtesB = 18.9 TtesI =37
100 % PES

- Te njome
- Te thate
10. Percaktimi i qendrueshmerise se ngjyres ne solucion
11. Percaktimi i llojit te thurjes
12. Depertueshmeria e ujit

Nota 5
Nota 5
Nota 4
Garniture 1+1
Shkalla 0 - 4

2. Ngjyra e thasëv
 Kafe , per thaset qe do perdoren :
-Shkembimin e dergesave postare dhe kolipostare nderkombetare
-Transport vlerash monetare
Portokalli me blu per thaset qe do perdoren per sherbimin EMS. Njera faqe e
thesit do te jete ngjyre portokalli dhe faqja tjeter blu.
3. Kodet e ngjyrave për thasët dhe shkrimin
 Ngjyra BLU ka kodin CMYK: C:100, M:100 RGB: R:0, G:91, B:171
Pantone: 660C
 Ngjyra KAFE ka kodin C 40%, M 81% Y 93% K 60 % R 85 G 31 B0
 Ngjyra E VERDHE ka kodin CMYK: M:20 Y: 100 RGB: R:255, G:203, B:5
Pantone: 123C
 Ngjyra PORTOKALLI ka kodin C: 0%, M: 89% Y 100 % K 0 % R 255 G 63
B0
4. Shkrimi
Shkrimi do te jete me germa kapitale dhe i vendosur ne njeren faqe te thesit.
 Per thaset qe do perdoren per sherbimin postar per brenda vendit do jete
POSTA SHQIPTARE
 Per thaset qe do perdoren per sherbimin postar nderkombetar do jete
ALBANIAN POST
 Per thaset qe do perdoren per sherbimin EMS do jete EMS ALBANIA.
5. Përmasat
A. Thasët me ngjyrë kafe
 Per Koliposten do te perdoren me permasa 150 x 100 cm.
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(Per keto thase sqarojme se bazamanti eshte ne forme katrore me permasa
45 x 45 cm).
 Thaset per mjetet monetare do jene me permasa 100 x 70 cm.
B. Thasët me ngjyrë portokalli dhe blu (EMS)
Thase me ngjyre portokalli dhe blu jane tre lloje:
 me permasa 100 x 70 cm
 me permasa 70 x 45 cm
Copa per keto thase duhet te jete me material te lehte ne peshe (pasi
peshohet me objektet postare), te forte dhe rezistent ndaj lageshtires.
6. Mënyra e lidhjes së grykës së thesit
 Per te gjithe llojet e thaseve Gryka te jete e qepur rreth e qark ku kalon nje kordon, i
cili realizon lidhjen e tij.
 Per thaset e postes sekrete gryka te jete e qepur rreth e qark ku kalon nje kordon si
ngjyra e thesit (shif mostren).
7. Shkrimi-Vendosja dhe ngjyra e tij.
I. Shkrimi POSTA SHQIPTARE dhe ALBANIAN POST ne thaset e kolipostes do te jete:
a. I shkruar ne mes (qender) te thesit
b. Lartesia e shkronjes
11 cm.
c. Distanca midis rreshtave 5 cm.
d. Gjatesia e rreshtit me te madh (SHQIPTARE) te jete 50cm.
Ngjyra e GERMAVE do jete e VERDHE.
III. Per thaset EMS emertimi do te jete EMS ALBANIA.
Germat dhe vijat do vendosen ne mes (qender) te thesit ne faqen portokalli
dhe do jene ne ngjyre BLU. Shkrimi do jete Italik.
A. Fjala EMS
a. Lartesia e shkronjes tek do jete 5cm
b. Gjatesia do jete 11.5 cm.
c. Trashesia e shkronjes 1 cm
B. Fjala ALBANIA
a. Lartesia e shkronjes do jete 2 cm.
b. Gjatesia e fjales do jete 9.5 cm.
c. Trashesia e shkronjes 0.3 cm
C. Vizimi
a. Ne te majte te fjales EMS do kete 6 viza paralele me trashesi 0.5 cm. Gjatesia e vizes me
te gjate eshte 6.5 cm dhe me te shkurter eshte 1 cm.
b. Kurse ne te Djathte te tij, mbi fjalen ALBANIA shenohen 3 viza paralele 10.5 cm te gjata,
me trashesi 0.5 cm.
III.2.2. Operatori ekonomik “Ercon” sh.p.k ka paraqitur mostrat e thasëve, shoqëruar me test
analizën, gjë e cila pranohet edhe nga autoriteti kontraktor sipas procesverbalit të KVO-së të
datës 17.04.2015 dhe datës 02.06.2015.
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III.1.3. Në nenin 46, pika 1 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”;
III.1.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Nё nenin 23 “Specifikimiet teknike” tё LPP-sё, është përcaktuar: “Specifikimet
teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të
prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e te hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.”
Përsa më sipër Komsioni i Prokurimit Publik gjykon se arsya e skualifikimit të dhënë nga
Komsioni i Vlerësimit të Ofertave sipas së cilës mostrat e thasëve të paraqitura nga ky
operator, janë paraqitur me mangësi dhe nuk përmbushin specifikimet teknike të
dokumentave të tenderit, nuk përmban të dhëna të qarta dhe prova mbi faktin se përse këto
mostra nuk përmbushin specifikimet teknike, pasi autoriteti kontraktor ka barrën e provës
për të provuar se mbi cilat baza mostrat e paraqitura nga ankimuesi nuk plotësojnë kushtet
dhe specifikimet teknike.
Sipas procesverbalit të punës së KVO-së rezulton se ankimuesi ka paraqitur mostrat e
thasëve dhe certifikatat e testimit për produktin thasë, gjë e cila u verifikua fizikisht edhe
nga Komisioni i Prokurimit Publik. Gjithashtu është paraqitur edhe Certifikata ISO
9001:2008 e prodhuesit të thasëve si dhe Autorizimi i Prodhuesit i cili autorizon kompaninë
“Ercon” sh.p.k të tregtojë produktet e tij […].
Për të garantuar autoritetin kontraktor për cilësinë e thasëve të ofruar, përvec certifikatave të
testimit, të cilat kanë tregues që përputhen me ato të kerkuara në dokumentat e tenderit,
ankimuesi ka paraqitur edhe deklaratën për përmbushjen e specifikimeve teknike, në
përputhje me shtojcën 6 të dokumentave të tenderit dhe pikën 1/a te kritereve të vecanta të
kualifikimit si në pikën III.1.1 të arsyetimit.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin
e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të
kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht
autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse
cilësia e mallit dhe angazhimet e ofruara do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe angazhimet e
premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
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Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër
cituar.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.

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 “Ercon” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Për blerjen e
lidhëseve plastike, thasë”, me fond limit 5.985.200 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 17.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Ercon” sh.p.k, duke e kualifikuar 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 “Ercon” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 859 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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