REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 573/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.08.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me nr. REF-30158-07-12-2019, me objekt:
“Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (diploma)”, me
fond limit 6,732,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 30.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Tiranës.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Adel Security Print” sh.p.k.
Adresa: Rr.“Muhamet Gjollesha”, nr.17, “Zogu i Zi”, Tiranë.
Operatori ekonomik “Kristalina-KH” sh.p.k.
Adresa: Rr.”Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë.
Operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Siri Kodra”, ish-blloku i magazinave, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.
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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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesit dhe
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit
63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ankimuesit kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur
ankesë në lidhje me të. Gjithashtu, KPP konstatoi se këta të fundit kanë paraqitur ankesë për të
njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një
gjykim të vetëm.
I.2. Ankimuesit 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesit 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
ankimuesve.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.07.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-30158-07-12-2019, me objekt:
“Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (diploma)”, me fond limit 6,732,000 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 30.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti
i Tiranës.
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II.2. Në datën 17.07.2019, operatori ekonomik ankimues “Adel Security Print” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]a. Ne dokumentat standarte te tenderit, ne piken C, te kapacitetit teknik percaktohet: ,,
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Janar-Qershor 2019, staf teknik të kualifikuar 2 (dy) disenjatorë tipograf, të vertetuar
me kontratë pune të vlefshme për periudhën nga data e hapjes së ofertave deri në zbatimin e
plotë të kontratës”
Ky kriter eshte hartuar ne kundershtim me legjislacionin e prokurimit publik ne fuqi
argumentuar kjo si me poshte vnon: -Se pari, kerkesa e autoritetit tuaj kontraktor per kerkesen
prej 2 disenjatoresh tipograf eshte nje kerkese kufizuese per pjesemarrjen ne kete procedure
prokurimit dhe nuk eshte ne proporcion me objektin e kontrates qe prokurohet. Referuar
specifikimeve teknike dhe formatit te punimit qe eshte percaktuar ne DST, kerkesa juaj per dy
disenjatore nuk eshte aspak proporcionale me objektin e kontrates qe prokurohet dhe me fondin
limit te vene ne dispozicion. Kjo kerkese eshte diskriminuese dhe aspak ne proporcion me fondin
limit te vene ne dispozicion dhe sasine dhe grafikun e levrimit. Referuar sasise dhe grafikut te
levrimit, pjese e dokumentave te tenderit, jane parashikuar per dizenjim vetem dy modele
diplomash ku secila prej tyre ka nje format A4 dhe vetem nga nje faqe. E gjithe kjo procedure
dizenjimi relalizohet brenda nje dite pune dhe me vetem me nje dizajner. Pra referuar sasise dhe
grafikut te levrimit, edhe kerkesa per disponimin qofte edhe te nje disenjatori nuk do te ishte nje
kerkese proporcionale referuar zerit te punes te detajuar ne specifikimet teknike qe perfshin kete
kriter.
Sqarojme gjithashtu se termi disenjator tipograf eshte nje term i paraqarte mbi kualifikimin qe
duhet te kene personat e kerkuar ne permbushje te ketij kriteri. Ne informacionin tone nuk dime
te jete ky lloj formimi profesional. Ne rast se ky ekziton dhe ofrohet nga nje insitucion i caktuar
kerkojme nga ana juaj sqarimet perkatese mbi insitucionin qe ofron te tille formim profesional.
Gjithashtu percaktimi taksativisht i kerkeses per disenjator tipograf eshte nje kerkese teper
kufizuese dhe taksative duke diskriminuar operatoret ekonomike qe jane te interesuar per te
marre pjese ne kete procedure prokurimi. Ajo qe duhet te jete e rendesishme per autoritetin tuaj
kontraktor eshte realizimi me sukes i kontres qe prokurohet. Percaktimi ngushtesisht i llojit te
dizajnerit nuk e garanton kete gje, pasi ky percaktim nuk do te thote qe nje dizajner tjeter nuk e
realizon kete pune sikurse eshte pershkruar ne specifikimet teknike dhe sasine dhe grafikun e
levrimit. Pra ky percaktim eshte ne kundershtim me legjislacionin e prokurimit publik ne fuqi.
Persa me siper kerkojme heqjen e disenjatoreve tipografe nga kjo pike e kritereve te vecanta per
kualifikim pasi ky kriter nuk eshte proporcional me specifikimet teknike dhe sasine dhe grafikun
e levrimit te percaktuar ne DST, gje e cila eshte ne kundershtim me legiislacionin e prokurimit
publik ne fuqi.
-Se dyti, na eshte dukur teper me vend te kundershtojme edhe kerkesen e autoritetit kontraktor
per pasqyrimin e redaktoreve dhe te disenjatorit ne listepagesat e sigurimeve shoqerore dhe
shendetsore per periudhen kohore Janar-Qershor 2019. Kjo kerkese e vendosur nga AK cenon
pjesemarrjen e biznesit te vogel dhe te mesem ne kete procedure prokurimi, sepse eshte e
percaktuar qarte qe keto biznese nuk mund te marrin pjese ne kete procedure, pasi bizneset e
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ketyre permasave, zakonisht nuk e kane te domosdoshme punesimin e dy disenjatoreve gjate
gjithe kohes, duke perfshire dhe nje periudhe kohe te gjate, para hapjes se ofertave, sic AK e
percakton. Ne nenin 46, pika 3 te ketij ligj i 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.” Pra, ne DST, AK
percakton qe dhe disenjatoret duhet te jene te punesuar prane operatorit ekonomik qe ne muajin
Janar 2019 dhe te figurojne ne listepagesa gjate gjithe ketyre muajve dhe deri ne periudhen e
hapjes se ofertave. Ne nuk e gjejme proporcionale kete kerkese, sepse nuk i sherben objektit te
kontrates qe prokurohet, pasi ne momentin qe nje operator disponon nje kontrate (kontrate pune,
kontrate sherbimi, etj.) dhe e verteton me kontrate, do te thote qe keto perbejne fakte te
mjaftueshme per te treguar qe ky operator ka kapacitetet per te realizuar me sukses objektin e
kontrates qe prokurohet, dhe nuk ka pse te kerkohet disenjatori gjate nje periudhe qe nuk i
sherben procedures se prokurimit. Pra kerkojme heqjen e kerkeses per figurimin ne listepagesa
te disenjatoreve, pasi kjo kerkese nuk eshte ne proporcion me proceduren e prokurimit dhe nuk i
sherben objektit te kontrates qe prokurohet. Kjo kerkese kufizon pjesemarrjen pasi sikurse dihet
ne stafm e operatoreve ekonomike ka levizje te punonjesve, pasi tregu eshte i lire dhe per kete
nuk mund te diskriminohen operatore ekonomike te paracaktuar. Theksojme gjithashtu se nje
operator ekonomik nuk ka pse te kete te punesuar dy disenjatoreve gjate gjithe kohes (duke
perfshire dhe shume kohe para hapjes se ofertave), por mund ta punesoje ate ne momentin qe i
nevojitet, ose mund te kete kontrata sherbimi me agjensi apo studio te posacme qe jane te
specializuara ne fushen e dizenjimit. Per pasoje kerkojme qe menyra e vertetimit te disponimit te
ketij kriteri te jete me giithperfshirese dhe jo te kufizohet taksativisht ne nje menyre te caktuar
pasi kjo gje kufizon pjesemarrjen ne kete procedure prokurimi, per pasoje kerkojme heqjen e
kriterit per figurimin ne listepagese te disenjatoreve. Persa me siper, ne kerkojme modifikimin e
ketij kriteri ne perputhje me argumentimin si me siper, pasi kjo kerkese eshte hartuar ne
kundershtim me legjislacionin e prokurimit publik ne fuqi. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për
kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik në
mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto
procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së
operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: 2.
Qëllimi i këtij ligi është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik,
të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë
shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e
prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një
trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në
procedurat e prokurimit publik.
Ne piken 2.4 te kapacitett teknik ju percaktoni: ”Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisjet
e nevojshme të mëposhtme për prodhimin e diplomave sipas kërkesave të AK.
Makinë shtypi ”OFFSET” 4 -ngjyrëshe, me format jo më pak se A3 (42x29.7cm)
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Printer me ngiyra për printim, maximumi i madhësisë origjinale A3, resolucioni i printimit 1200
dpi x 1200 dpi, copy/print speed 70 ppm (B W/Colour). Thikë tre anëshe
Linjë e përgatitjes së lastrave (CTP).
Makineri automatike, (për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe
reliev/kuposje).(Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentat e mëposhtme:i. Për pajisjet, nëse janë në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore
e shitjes apo akti i zhdoganimit. ii. Për pajisjet, nëse janë me qera, duhet te paraqitet kontrata e
qirasë dhe fatura tatimore e shitjes apo akti i zhdoganimit. )
Ne piken sa me siper ne te cilet ju percaktoni makinerite te cilat duhet te disponohen nga
operatoret ekonomike, ne gjykimin tone eshte nje kriter i cili eshte teper rendues dhe kufizues per
pjemarres per operatoret ekonomike, pasi disa prej makinerive te cilat autoriteti juaj kontraktor
kerkon nuk jane te nevojshme per proceduren kontrete te prokurimit. Kerkesa e autoritetit tuaj
kontraktor shpejtesine e printerit me ngjyra, ku percaktohet nje shpejtesi prej 70 faqe per minute
eshte nje kerkese jo ne proporcion me sasine dhe grafikun dhe afatin e levrimit te mallrave sipas
kontrates. Duke bere nje perllogaritje te thjeshte te ketyre detajeve te publikuara ne DST,
kerkesa e AK per shpejtesine e makinerise se printimit eshte nje kerkese ne tejkalim te objektit te
kontrates qe prokurohet dhe per pasoje kerkojme uljen e shpejtesise se printimit te kesaj
makineri. Gjithashtu kerkojme nga autoriteti juaj kontraktor qe te parashikoje si alternative edhe
makinerine dixhitale te printimit pasi ne parim kryen te njejtin funksion si printeri dhe gjithashtu
per printimin e te dhenave variabel, cila kerkese kjo e detyrueshme me qellim mundesine e
pjesemarrjes te sa me shume operatoreve ekonomike, gje e cila nxit edhe konkurencen. Pra
kerkojme modifikimin e kesaj pike te kritereve te vecanta per kualifikim. Autoriteti Juaj
kontraktor ne kete pike te kapacitetit teknik percakton edhe disponimin e Makineri automatike,
(për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe reliev/kuposje). Këkresa Juaj per
makinerite e mesiperme eshte e ekzagjeruar dhe thjesht rendon poziten e operatoreve ekonomike.
Kerkesa juaj per nje makineri te vetme automatike qe ti permbaje te gjitha opsionet e mesiperme
eshte diskriminuese dhe kufizon pjesmarrjen ne kete procedure prokurimi. Ju bejme me dije se
operatoret ekonomike mund ti diponojne edhe ne makineri te vecanta keto versione, pra makineri
per hologramen me vete, etj. Per me teper, ju bejme me dije se makineria qe e ben shtypin e
bojes U visible eshte seksioni i peste i nje makinerie me 4 ngjyra dhe nuk mund te kerkohet i
inkoproruar ne nje makineri qe nuk ka funksione te makinerise se shtypit. Pra, ju bejme me dije
se shypi i logos behet me boje U vizibile per pasoje kerkojme heqjen ne kete
Persa me siper kerkojme qe AK te percaktoje edhe edhe mundesine e paraqitjes se makinerive te
tjera qe kryejne posacerisht funksionin e kryer dhe te percaktuar, duke mos u kufizuar vetem ne
nje makineri automatike, por duke e lene te hapur menyren e vertetimit te ketyre makinerive me
keto funksione, nga vete operatoret ekonomike. [...]”
II.2.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Adel Security Print” sh.p.k., me anë
të shkresës nr.3056/8prot., datë 19.07.2019, duke e pranuar pjesërisht atë, me argumentimin si
më poshtë vijon:
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“[...]Nisur nga përcaktimet ligjore të mësipërme KSHA çmon se kërkesa për disponimin e
personelit të domosdoshëm (2 disenjatorë) është e mbështetur në aktet ligjore si më sipër cituar.
Kërkesa për 2 dizenjatorë tipografë është në proporcion me sasinë dhe grafikun e lëvrimit sepse,
sipas DST kërkohen të prodhohen 12240 diploma, ku, në secilën prej tyre, përvec procesit të
shtypit duhen të shkruhen:
Fakulteti përkatës
Programi i studimit dhe profili
Emër, atësi, mbiemër
Vendlindje
Datëlindje
Data e regjistrimit në fakultet
Data e diplomimit
Data e lëshimit të diplomës
Nr i matrikullimit
Nr i diplomes, etj
Pra, puna e dizenjatorëve nuk ka të bëjë vetëm me dizenjimin e modeleve të diplomave (të cilat
janë vetëm dy) por përshtatja e modeleve të diplomave në programet përkatëse në mënyrë që në
secilën prej tyre të hidhen të dhënat e çdo studenti. Për cdo student përgatitet elektronikisht një
model i plotësuar me të gjitha të dhënat dhe dërgohet për konfirmim në sekretaritë përkatëse të
secilit fakultet. Nuk mund të punohen të gjitha të dhënat vetëm mbi dy modele kartonash. Herë
pas here lind nevoja e riprintimit të diplomave për shkak të ndonje gabimi të mundshëm që mund
të bëhet gjatë firmosjes ose dëmtimit të kartonit. Pavarësisht se afati i realizimit të kontratës
është shtrirë në 12 muaj, shumica e diplomave kërkohen të realizohen brenda një afati të
shkurtër kohor, sepse datat e diplomimit të studentëve janë pothuaj të njëjta për të gjithë
fakultetet. Si rrjedhim të gjithë fakultetet i dërgojnë pothuaj në të njëjtin hark kohë të dhënat e
studentëve, të cilët presin për të marrë kartonat e diplomave. Duke u bazuar në eksperiencat e
viteve të kaluara, për të mos pasur vonesa në dorëzimin e tyre, të cilat shkaktojnë pakënaqësi
dhe ngrenë ankesa nëpër institucione, nuk mund të themi që kërkesa për të pasur 2 dizenjatorë
është e tepërt duke llogaritur që përvec hedhjes së të dhënave, rregullimit të korrigjimeve që
vijnë nga sekretaritë, është edhe procesi i printimit, dhe duke qenë se printimi bëhet nga
programet e dizajnit nuk mund të printohet nga cilido punonjës.
Për sa më lart arsyetimi se gjithë kjo procedurë dizenjimi realizohet brenda një dite pune dhe
vetëm me një dizenjator” nuk qëndron.
Termi “dizenjator tipograf është term që është marrë në “Lista Kombëtare e Profesioneve”, faqe
148, kodi 2163.11 dhe ka të bëjë me dizenjatorët e shtypshkronjës, pra që njohin proceset e
shtypit. Për këtë procedurë nuk mund të kërkohet dizenjator mobliljesh, ekspozite, reklame apo
dizenjator veshjesh sepse nuk kanë asnjë lidhje me objektin e kontratës. Përcaktimi i kërkesës
për disenjator tipograf është i domosdoshëm në rastin konkret për arsye se hedhja e të dhënave
të çdo studenti, e cili është një proces me shumë përgjegjesi dhe kërkon shumë kujdes, nuk mund
të bëhet në çdo lloj programi kompjuterik (si Word, Excel, një njihet nga kushdo), por bëhet në
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programe të posaçme dizajni, si rezultat duhe të bëhet nga punonjës që i njohin këto programe,
dinë si të punonjë me to dhe kanë nje eksperiencë pune, pra duhen dizenjatorë.
Lidhur me pretendimine e ankuesit për periudhën kohore të disponimit të 2 disenjatorëve prej
muajit Janar 2019 Qershor 2019, Komisioni për shqyrtimin e ankesave, gjykon se nisur dhe nga
argumentimi i mësipërm, disponimi i punonjësve të specializuar për të realizuar dhe përmbushur
kontratën në përputhje me specifikimet teknike sipas DT, do të garantojë AK, se OE pjesëmarës
duhet të disponojë kapacitetet, asetet, burimet njerzore me një përvojë të caktuar e cila
vertetohet përmes dorezimit të listëpagesave, dhe të gjitha këto elementë garantojë AK për
realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa për disponimin e numrit të punonjësve (2 disenjatorë)
për një përiudhë të caktuar nuk është një kërkesë diskriminuesi, aq me teper kur behet fjalë për 6
muajt e fundit të vitit në vijim. Në lidhje me këtë pikë pretendimi i ankuesit nuk qëndron...
...Duke u mbështetur në parshikimet ligjore të cituara më sipër, Komisioni për shqyrtimin e
ankesave, konstaton se njësia e prokurimit ka të drejtë të kërkojë prej operatorëve ekonomikë
dokumentacion për disponimin e makinerive të nevojshme për zbatimin e kontratës, por nga ana
tjetër, Komisioni për shqyrtimin e ankesave, duke vlerësuar me kujdes specifikimet teknike për
mallrat që do të prokurohen, vlerëson se disa makineri mund të plotësojnë dhe vërtetojnë prej
operatorëve ekonomikë me anë të makinerive të caktuara që bëjnë të njëtin proces pune si dhe
makineritë e kërkara në pikën 2.4/e, me konkretisht:
Makineria: “Printer me ngjyra për printim, maximumi i madhësisë origjinale A3, resolucioni i
printimit 1200 dpi x 1200 dpi, copy/print speed 70 ppm (B W/Colour)” ose makineri dixhitale të
printimit që kryen të njëjtin funksion.
Makineri automatike: ”(për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe reliev
kuposje) ” ose makineri të veçanta që kryejnë secilin nga proceset e mësipërme. Për sa më sipër
pretendimi i ankuesit në lidhje me këtë pikë qëndron pjesërisht.”
II.2.2.Në datën 13.06.2019, operatori ekonomik ankimues “Adel Security Print” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.3. Në datën 19.07.2019, operatori ekonomik ankimues “Kristalina-KH” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]Ne piken 2.4 Per kapacitetin teknik: pika C. ju kerkoni qe Operatori Ekonomik duhet te kete
te punesuar dhe te figurej ne listepagesat e subjektit per periudhen Janar-Qershor 2019, staf
teknik i kualifikuar 2(dy) disenjatore tipograf, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme per
periudhen nga data e hapjes se ofertave deri ne zbatimin e plote te kontrates. Ky kriter eshte i
ekzagjeruar jo ne perputhje me LPP dhe diskriminues. Nje disenjator tipograf do te ishte i
mjaftueshem duke patur parasysh edhe afatin e mjaftueshem per kryerjen e ketij sherbimi.
Prandaj ne kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke kerkuar qe Operatoret ekonomike
pjesemarres ne kete procedure te kene te punesuar 1 (nje) disenjator tipograf te vertetuar permes
listepagesave dhe kontrates se punes.
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Ne piken 2.4 Per kapacitetin teknik: pika e) ju kerkoni qe Operatori Ekonomik te disponoje
paisjet e nevojshme te meposhteme per prodhimin e diplomave sipas kerkeses se Ak, nder te cilat
eshte kerkuar edhe Makineri automatike ( per elemente sigurie, hologramc, logo U-vizivle), me
varak dhe reliev/kuposje). Asnje lloj makinerie ne fushen e shtypit nuk mund te shkruahet
saktesisht me kete emertim. Ky kriter eshte diskriminiues dhe perjashtues duke kundershtuar ne
kete menyre Ligjin e prokurimit public i cili duhet te nxise pjesemarrjen e gjere te Operatoreve
Ekonomik. Kjo makine duhet shkruhet Makine shtypi me Varak te nxehte dhe perfshin te gjitha
proceset e nevojshme per prodhimin e diplomave sipas specifikimeve teknike te percaktuara nga
ana juaj. Pra kerkojme ndryshimin e emertimit te kesaj makinerie.
Ne piken 2.4 Per kapacitetin teknik: pika f) ju keni kerkuar qe Operatori Ekonomik duhet te
paraqese prane AK ne daten dhe oren e hapjes se ofertave, nje kampion/moster, ne te cilen te
jene te integruar elementet dhe proceset teknike si Dizajni, ngjyra, relieve, elemente sigurie, etj.,
duke krijuar nje produkt te ngjashem me atc tc kerkuara ne specifikimet tkenikc ne DST( nje
model per diplomen vertikale dhe nje per diplomen horizontale). Mostrat duhet te paraqiten me
zarf te mbyllur te vulosur prane KVO. Kerkesa per paraqitje e nje mostre eshte legjitime dhe ne
perputhje me LPP por nuk e shohim te arsyeshme qe ju te kerkoni paraqitjen e nje modeli
horizontal dhe nje vertikal. Nese nje OE arrin qe te integroje te gjithe elementet e kerkuar ne nje
diplome vetikale ai gjithashtu mund ta beje kete me nje diplome horizontale dhe anasjelltas. Pra
kjo kerkese eshte e ekzagjeruar dhe ka kosto te dyfishte per biznesin qe do ta realizoje. Pra
kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke lene ne deshiren e OE se cilin version te paraqese (ate
venikal apo horizontal). Me rendesi per ju eshte qe ne ate model qe OE do paraqese te jene te
integruar te gjithe elementet e sigurise e percaktuar ne specifikimet teknike. Prandaj kerkojme
modifikimin e ketij kriteri.[...]”
II.3.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Kristalina-KH” sh.p.k., me anë të
shkresës nr.3056/11prot., datë 22.07.2019, duke e pranuar pjesërisht atë, me argumentimin si më
poshtë vijon:
“[...]Nisur nga përcaktimet ligjore të mësipërme KSHA çmon se kërkesa për disponimin e
personelit të domosdoshëm (2 disenjatorë) është e mbështetur në aktet ligjore si më sipër cituar.
Kërkesa për 2 dizenjatorë tipografë është në proporcion me sasinë dhe grafikun e lëvrimit sepse,
sipas DST kërkohen të prodhohen 12240 diploma, ku, në secilën prej tyre, përvec procesit të
shtypit duhen të shkruhen:
Fakulteti përkatës
Programi i studimit dhe profili
Emër, atësi, mbiemër
Vendlindje
Daltëlindje
Data e regjistrimit në fakultet
Data e diplomimit
Data e lëshimit të diplomës
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Nr matrikullimit
Nr i diplomes,etj
Pra puna e dizenjatorëve nuk ka të bëjë vetëm me dizenjimin e modeleve të diplomave (të cilat
janë vetëm dy) por përshtatja e modeleve të diplomave në programet përkatëse në mënyrë që në
secilën prej tyre të hidhen të dhënat e çdo studenti. Për cdo student përgatitet elektronikisht një
model i plotësuar me të gjitha të dhënat dhe dërgohet për konfirmim në sekretaritë përkatëse të
secilit fakultet. Nuk mund të punohen të gjitha të dhënat vetëm mbi dy modele kartonash. Herë
pas here lind nevoja e riprintimit të diplomave për shkak të ndonje gabimi të mundshëm që mund
të bëhet gjatë firmosjes ose dëmtimit të kartonit. Pavarësisht se afati i realizimit të kontratës
është shtrirë në 12 muaj, shumica e diplomave kërkohen të realizohen brenda një afati të
shkurtër kohor, sepse datat e diplomimit të studentëve jamë pothuaj të njëjta për të gjithë
fakultetet. Si rrjedhim të gjithë fakultetet i dërgojnë pothuaj në të njëjtin hark kohë të dhënat e
studentëve, të cilët presin për të marrë kartonat e diplomave. Duke u bazuar në eksperiencat e
viteve të kaluara, për të mos pasur vonesa në dorëzimin e tyre, të cilat shkaktojnë pakënaqësi
dhe ngrenë ankesa nëpër institucione, nuk mund të themi që kërkesa për të pasur 2 dizenjatorë
është e tepërt duke llogaritur që përvec hedhjes së të dhënave, rregullimit të korrigjimeve që
vijnë nga sekretaritë, është edhe procesi i printimit, dhe duke qenë se printimi bëhet nga
programet e dizajnit nuk mund të printohet nga cilido punonjës. Për sa më lart arsyetimi se
gjithë kjo procedurë dizenjimi realizohet brenda një dite pune dhe vetëm me një dizenjator” nuk
qëndron. Termi “dizenjator tipograf është term që është marrë në “Lista Kombëtare e
Profesioneve”, faqe 148. kodi 2163.11 dhe ka të bëjë me dizenjatorët e shtypshkronjës, pra që
njohin proceset e shtypit. Për këtë procedurë nuk mund të kërkohet dizenjator mobiljesh,
ekspozite, reklame apo dizenjator veshjesh sepse nuk kanë asnjë lidhje me objektin e kontratës.
Përcaktimi i kërkesës për disenjator tipograf është i domosdoshëm në rastin konkret për arsye se
hedhja e të dhënave të çdo studenti, i cili është një proces me shumë përgjegjesi dhe kërkon
shumë kujdes, nuk mund të bëhet në çdo lloj programi kompjuterik (si Word, Excel, një njihet
nga kushdo), por bëhet në programe të posaçme dizajni, si rezultat duhe të bëhet nga punonjës
që i njohin këto programe, dinë si të punonjë me to dhe kanë nje eksperiencë pune, pra duhen
dizenjatorë.
Lidhur me pretendimin e ankuesit për periudhën kohore të disponimit të 2 disenjatorëve prej
muajit Janar 2019-Qershor 2019, Komisioni për shqyrtimin e ankesave, gjykon se nisur dhe nga
argumentimi i mësipërm, disponimi i punonjësve të specializuar për të realizuar dhe përmbushur
kontratën në përputhje me specifikimet teknike sipas DT, do të garantojë AK, se OE pjesëmarës
duhet të disponojë kapacitetet, asetet, burimet njerzore me një përvojë të caktuar e cila
vertetohet përmes dorezimit të listëpagesave, dhe të gjitha këto elementë garantojë AK për
realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa për disponimin e numrit të punonjësve (2 disenjatorë)
për një përiudhë të caktuar nuk është një kërkesë diskriminuese, aq me teper kur behet fjalë për 6
muajt e fundit të vitit në vijim.
II.3 Në lidhje me pretendimet e ankuesit për pikën e 2, Komisioni për shqyrtimin e ankesave.
konstaton se: Në pikën 2.4/f të Kapacitetit Teknik të DT, AK ka kërkuar: f. Operatori ekonomik
duhet të paraqesë pranë AK në datën dhe orën e hapjes së ofertave, një kampion/mostër, në të
cilën të jenë integruar elementët dhe proceset teknike si dizajni, ngjyra, relievi, element sigurie,
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etj., duke krijuar nje produkt të ngjashëm me ato të kërkuara në specifikimet teknike në DST (një
model për diplomën vertikale ose një model për diplomën horizontale). Mostrat duhet të
paraqiten me zarf të mbyllur të vulosur pranë KVO. Komisioni për Shqyrtimin e ankesave, duke
vlerësuar me kujdes pikën f të kritereve të Kapacitetit Teknik, thekson se AK e ka shprehur qartë
(një model për diplomën vertikale ose një model për diplomën horizontale), pra operatorët nuk
janë të kufizuar për modelin/mostrën që do paraqesin. Për sa më sipër pretendimi i ankuesit në
lidhje me këtë pikë nuk qëndron.”
II.3.2.Në datën 29.07.2019, operatori ekonomik ankimues “Kristalina-KH” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më
poshtë vijon:
“[…]Shoqeria jone ka kerkuar modifikimin e pikes 2.4 Per kapacitetin teknik: pika C ku eshte
kerkuar qe Operatori Ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te figuroj ne listepagesat e
subjektit per periudhen Janar-Qershor 2019, staf teknik i kualifikuar 2(dy) disenjatore tipograf,
te vertetuar me kontrate pune te vlefshme per periudhen nga data e hapjes se ofertave deri ne
zbatimin e plote te kontrates. Ky kriter eshte i ekzagjeruar jo ne perputhje me LPP dhe
diskriminues. Nje disenjator tipograf do te ishte i mjaftueshem duke patur parasysh edhe afatin e
mjaftueshem per kryerjen e ketij sherbimi. Prandaj ne kerkojme modifikimin e ketij kriteri duke
kerkuar qe Operatoret ekonomike pjesemarres ne kete procedure te kene te punesuar 1 (nje)
disenjator tipograf te vertetuar permes listepagesave dhe kontrates se punes. Ne kthimnin e
pergjigjes se UT , kane argumentuar arsyen se perse duhen dy dizajnatore tiopografe, por duke
qene se ne si shoqeri kemi nje eksperience disa vjecare ne fushen e shtypit dhe eksperienca jone
tregon se nje dizajnator eshte i mjaftueshem per te realizuar te gjithe procesin duke mare
parasysh edhe avancimin e programeve kompjuterike dhe teknologjise, duke mara parasysh
njohurite ne te gjitha programet kompjuterike te posacme te dizajnit dhe gjthashtu eksperiencen
qe ka nje dizenjator tipograf pra nje dizenjator shtypshkronje. Nje dizajnator me experience ne
fushen e shtypit, nje teknologjie e avancuar, programet kompjuterike te avancuara garantojne
patjeter realizimin ne kohe dhe me cilesi te gjithe procesit. Prandaj kerkojme qe ne kriteret per
kualifikim , ne piken 2.4 Per kapacitetin teknik te kerkohet qe OE te disponojne vetem 1 (nje)
Dizajnator tipograf te vertetuar me kontrate pune te vlefshme per periudhen nga data e hapjes se
ofertave deri ne zbatimin e plote te kontrates dhe te figuroje ne listepagesat per periudhen janarqershor 2019. Kerkojme modifikimin e ketij kriteri.
Gjithashtu shoqeria jone ka kerkuar si me poshte modifikimin e pikes 2.4 Per kapacitetin teknik:
pika e) ku kerkohet qe Operatori Ekonomik te disponoje paisjet e nevojshme te meposhteme per
prodhimin e diplomave sipas kerkeses se Ak, nder te cilat eshte kerkuar edhe Makineri
automatike ( per elemente sigurie, holograme, logo Uvizivle), me varak dhe reliev/kuposje).
Asnje lloj makinerie ne fushen e shtypit nuk mund te shkruhet saktesisht me kete emertim. Ky
kriter eshte diskriminiues dhe perjashtues duke kundershtuar ne kete menyre Ligjin e prokurimit
publik i cili duhet te nxise pjesemanjen e gjere te Operatoreve Ekonomik. Kjo makine duhet
shkruhet Makine shtypi me Varak te nxehte dhe perfshin te gjitha proceset e nevojshme per
prodhimin e e diplomave sipas specifikimeve teknike te percaktuara nga ana juaj. Pra kerkojme
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ndryshimin e emertimit te kesaj makinerie. Ne kthimin e pergjigjes qe shoqeria jone ka mare nga
Universiteti Tiranes, mungon faqja ne te cilin eshte dhene argumentimi se perse pretendimi jone
qendron pjeserisht por permes sistemit elektronik te APP ne u njohem me shtojcen per
modifikimin e kritereve per kualifikim me date 25.07.2019. Ne shtojcen per modifikim ne vume re
se nuk jame bere ndryshimet ashtu sic ne i kemi kerkuar. Prandaj ne perfundimisht kerkojme
modifikimin e ketij kriteri pra emertimi i Makineri automatike ( per elemente sigurie, holograme,
logo U-vizivle), me varak dhe reliev/kuposje) te jete me i pergjithshem dhe me i pranueshem ne
fushen e shtypit. Ne vend te saj te kerkohet makine shtypi me varak te nxehte e cila ben te
mundur realizimin e procesit te nevojshem […]”
II.4. Në datën 22.07.2019, operatori ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit, me argumentimin si më poshtë vijon:
“[...]a) 2 (dy) dizenjatorë tipogrqf:
-Në DST dhe në specifikimet teknike të përcaktuara nuk parashikohet asnjë “zë shërbim
dizajnimi” që të justifikojë këtë kërkesë të AK. Në DST e procedurës së prokurimit publik objekt i
kësaj ankese, dezaini i 3 (tre) llojeve të diplomave është i përcaktuar dhe AK i disponon këto
dezaine, për aq kohë sa janë të publikuara edhe në DST. Për këtë arsye nuk kuptohet përse OE
do të duhet të kenë në stafin e tyre 2 (dy) dizenjatorë tipograf. Shërbimi i Dizajnimit ka një kosto
të rëndësishme nëse do të kërkohet nga AK, dhe për këtë arsye me qëllim përgatitjen e një oferte
ekonomike sa më të saktë dhe konkurruese, OE do të duhet të dinë paraprakisht volumin e
punëve të kërkuara përsa i përket shërbimit të Dizajnimit, gjithmonë nëse nevojitet,... për këtë
arsye nuk duhet të ekzistojë një kriter i tillë ose në në të kundërt të përcaktohet qartë cilat janë
produktet/artikujt e kërkuar nga DST që do të kenë nevojë të Dizanjohen duke përcaktuar kështu
edhe volumin e punës për shërbimin e kërkuar...
-2 {dy) disenjatorë tipograf edhe sikur të jetë nevoja e AK, që Operatorët Ekonomikë do të duhet
të ketë të punësuar disenjator, përsëri numri i disenjatorëve 2 (dy), është një kriter i ekzagjeruar
dhe aspak në përpjestim me volumin e punës së kërkuar pasi 1 (një) disenjator do të ishte mëse i
mjaftueshëm për të përballuar të gjithë volumin e punës së pretenduar, duke prezumuar këtu që
të gjithë materialet e kërkuara nga AK do të kenë nevojë të disenjohen. Këtu do të donim të
nënvizonim gjithashtu se, 1 disenjatorë i vetëm mund të krvejë/realizojë përgjatë një periudhe 2
mujore disennimin e shumë më tepër produkteve/artikujve se ato të kërkuar nga DST. Për këtë
arsye ky kriter është jo-proporcional diskriminues dhe kufizues dhe për këtë arsye do të duhet të
ndryshohet nga DST;
Dizenjatorë tipograf Nuk ekziston asnjë arsye përse në DST të përcaktohet si kriter kuaifikues
një nga njohuritë. që bën pjesë në kompetencën e një dizajner (grafik-dizajn), ky është një kriter
i pakuptimtë dhe kufizues. Maksimumi, Autoriteti Kompetent mund të kërkojë një dizenjator me
njohuri të veçantë apo ndonjë aftësi dhe kualifkim në fushën e grafikës, si dhe të nevojshëm për
të realizuar me sukses shërbimin e kërkuar, por kurrësesi në DST nuk mund të kufizohet
konkurrenca në mënyrë të palogjikshme si nga ana profesionale ashtu edhe nga ana praktike. Në
fakt, kriteret e posaçme për kualifikimim në një prokurim publik kanë për qëllim vlerësimin e
aftësive teknike dhe profesionale të nevojshme për realizimin e kontratës. Duke pasur parasysh
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këtë, AK në specifikimet teknike duhej të kufizonte kërkesën e tij në ”Një dizenjator me njohuri
ne fushen grafik-dezajn të cilat të vërtetohen me certitfikata profesionale të cilat provojnë
kualifikimin e përshtatshëm pasi aftësitë teknike dhe profesionale që karakterizojnë një
dizenjator të mirë në punën e tij realizohen përmes kurseve të trajnimit, dhe mbi të gjitha
eksperienca në punë. Është e rëndësishme të nënvizohet se kompetencat tipografike të kërkuara
nga autoriteti kontraktor janë ”një nga” elementët përbërës/formues të një dizajneri grafik, pasi
kurset grafike përfshijnë në programet e tyre pjesë teorike dhe praktike në të cilat mësohen
strumentet për dizajnin vizual (projektimin vizual) të aplikuar në shtypje, si për shëmbull
studimi, konceptimi, krijimi grafik dhe faqosja e librave dhe produkteve editoriale. Gjithashtu,
përcaktimi dhe formulimi i bërë në DST ”dizenjatorë tipografë” lë vend për keqinterpretime dhe
ushtrimi të diskrecionit në mënyrë abuzive nga KVO e AK, gjatë procesit të vlerësimit të
ofertave. Përshembull, nëse një OE do të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm ligjor që ka në
stafin e tij 2 dizenjatorë (grafik dezajn), ky OE do të skualifikohet nga kjo procedurë tenderuese,
pasi përcaktimi i bërë në Certifikatat e tyre profesionale nuk kanë të përcaktuar ekzaktësisht dhe
specifikisht ”dizenjator/tipograf”...??? Si rrjedhojë kv kriter është kufizues dhe pengues i
konkurrencës së drejtë për këtë arsye do të duhet të ndrvshohet/hiqet nga DST. Për sa mësipër,
kërkojmë që kriteri i veçantë kualifikues ”Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të
figurojnë në listëragesat e subjektit për periudhën Janar-Qershor 2019 staf teknik të kualifikuar
2 dy disenjatorë tipograf” të ndryshohet si mëposhtë vijon: (të bëhet) Oteratori ekonomik duhet
të ketë të punësuar staf teknik të kualifikuar 1 një dizajner (grafik-dizajn) të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme për periudhën nga data e hapjes së ofertave deri në zbatimin e plotë të
kontratës”...në përputhje me dispozitat e sipërcituara të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin Publik”. i ndryshuar.
2 dy disenjatorë tipogra të figurojnë në listëpagesat e subjektit për periudhën Janar-Qershor
2019, të vertetuar me kontratë pune të vlefshme për periudhën nga data e hapjes së ofertave deri
në zbatimin e plotë të kontratës. Ky është një kriter i ekzagjeruar dhe kufizon konkurrencën
ndërmjet Operatorëve Ekonomikë. Nëse me të vërtetë një dizenjator do të nevojitet për realizmin
me sukses të sherbimit të kërkuar në DST, fare mirë dhe thjesht OE ofertues mund kontraktojnë
Dizenjator të jashtëm, me një kontratë e cila të jetë e vlefshme për të ardhmen, për aq kohë sa
kërkohet realizimi i kontratës në DST. AK, në DST mund të kërkojë kualifikime të posaçme mbi
aftësitë profesionale të Dizenjatorit që nevojitet me qëllim realizmin me sukses të shërbimit të
kërkuar, por kurrësesi AK nuk do të duhet të kërkojë që Operatorët Ekonomikë Ofertues do të
duhet të kenë prej më shumë se 6 muajve (që prej Janarit të 2019 një Dizenjator në
organikën/stafln e tij. Efektet e prodhuara, si dhe garancia e realizimit me sukses së shërbimit
varet nga aftësia profesionale dhe eksperienca në punë e dizenjatorit që do të shërbejë për
përmbushjen e kontratës, dhe kurrësesi nga kohëzgjatja në punë pranë një Operatori Ekonomik
ofertues. Për këtë arsye ky kriter është jo-proporcional, diskriminues dhe kufizues dhe për këtë
qëllim do të duhet të ndryshohet nga DST duke hequr përcaktimin: të figurojnë në listënagesat e
subjektit për periudhën Janar-Qershor 2019”, dhe duke lënë në DST vetëm detyrimin që
Operatori ekonomik duhet të këtë të punësuar,... 1 (një) dizenjator,... Kontratën e Punës të
vlefshme për periudhën nga data e hapjes së ofertave deri në zbatimin e plotë të kontratës “.
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a) Në DST kërkohet ”Makineri automatike për element sigurie hologramë, logo, U-vizible me
varak dhe reliev/kuposje)” Ky kriter i veçantë kualifikues është tërësisht i paqartë dhe abuziv,
pasi në të kërkohet që 1 (një) pajisje/makineri shtypshkrimi të kryejë dhe realizojë disa procese
pune në fushën e shtypshkrimeve. Në rast se AK e konsideron të nevojshme që një OE të
disponojë pajisje/makineri për kryerjen dhe realizmin e të gjitha proceseve të shtypshkrimit të
përcaktuara në këtë pikë të DST, do të duhet të përcaktohet qartazi që ky kriter mund të
përmbushet fare mirë edhe duke vërtetuar disponimin e disa pajijseve të cilat në mënyrë të
posacme mund të realizojnë këto procese pune. Aq më shume që teknikisht nuk ekziston asnjë
pajisje e veçantë që të mund të realizojë njëkohësisht të gjitha proceset e punës së përshkruarë
në këtë pikë të DST. Nga sa më sipër, bazuar në dispozitat ligjore dhe nënligjore të
lartpërmendura, gjykojmë se 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, pra në
proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet në zbatim të neneve 23 dhe
46 pika 1 të LPP-së. Synimi bazë i autoritetit kontraktor duhet të jetë vërtetimi nëse subjektet
ofertues zotërojnë ose jo kapacitetet e nevojshme për realizimin e kontratës, duke lehtësuar edhe
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomike në procedurë, pasi ky është dhe qëllimi i ligjit dhe
rregullave të prokurimit publik. Kërkesa e Autoritetit Kontraktor që Oteratori ekonomik duhet të
disponojë pajisjet makineritë ”Makineri automatike për element sigurie hologramë, logo, Uvizible me varak dhe reliev/kuposje”,... është në kërkesë e paqartë dhe abuzive e ekzagjeruar dhe
shkon përtej asaj se farë është e nevojshme për realizimin e synimit si dhe ul ndjeshëm
konkurrencën. Si rrjedhojë, kriteri i veçantë kualifikues: Oteratori ekonomik duhet të disponojë
pajisjet makineritë ”Makineri automatike për element sigurie hologramë, logo, U-vizible me
varak dhe reliev/kuposje”, do të duhet të hiqet/ndryshohet duke kërkuar një pajisje për secilin
proces pune të kërkuar...
b) Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e
mëposhtme: Per paisjet, nëse janë në pronësi duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes apo akti
i zhdoganimit.
Në zbatim të pikës 1/b), të nenit 46, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se: ”Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, paiisjet 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;
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Në lidhje me këtë kriter, kërkojmë ndryshimin e tij për sa vijon: Pajisjet makineritë e
shtypshkrimeve, në zbatim të legjislacionit shqiptar në fuqi, dhe Kodit Civil në veçanti, janë
pasuri të luajtshme të cilat nuk kanë nevojë dhe nuk parashikohet nga legjislacioni shqiptar
aktualisht në fuqi, që të regjistrohen në ndonjë Regjistër të veçantë Publik, si në rastin e
automjeteve. Për këtë arsye edhe vërtetimi/provimi i zotërimit/disponimit real të këtyre
paiisjeve/makinerive mund të provohet me çdo lloj dokumentacioni të nevojshëm ligjor, pasi si
pronësia, ashtu edhe posedimi ligjor i këtyre pasurive të paluajtshme mund të provohet me çdo
formë ligjore të parashikuara nga dispozitat e Kodit Civil. Për këtë arsye përshkrimi shterues që
përcaktohet në pikën 2.4, “Kapacitet teknike”, të Shtojcës 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
të Dokumentave Standarte të Tenderit, ku për vërtetimin e zotërimit/posedimit/disponimit të
këtyre pajisjeve/makinerive të shtypshkrimeve të kërkuara në DST. kërkohet: ”...paraqitja e
faturës tatimore e shitjes apo akti i zhdoganimit... është në kriter diskriminues dhe jo në
përputhje me pikën 1/b), të nenit 46, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006. “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në veçanti, si dhe legjislacionit shqiptar në përgjithësi. Përvec mënyrave të
vërtetimit/provimit të përcaktuara në DST fare mirë zotërimi/posedimi/disponimi i
pajisjeve/makinerive të shtypshkrimit mund të provohet në mënyrë Ilustruese dhe Jo-Shteruese
edhe me kontrata dhurimi, me dokumentacion përkatës së blerjes së këtyre pajisjeve/makinerive
në ankand, bilanceve të shoqërive tregtare të depozituara rregullisht pranë organeve të tatimtaksave ku këto pajisje mund të jenë rregullisht të deklaruara etj. Kërkesa e Autoritetit
Kontraktor që operatori ekonomik duhet të disponojë pajisjet/makineritë”... disponimin e këtyre
makinerive operatorët ekonomikë duhet të ”... faturës tatimore e shitjes apo akti i
zhdoganimit...,... është një kërkesë jo e plotë dhe shkon përtej asaj se farë është e nevojshme për
realizimin e synimit si dhe ul ndjeshëm konkurrencën.
Si rrjedhojë, kriteri i veçantë kualifikues: ”Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik
duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme:“Për pajisjet, nëse janë në pronësi, duhet te
paraqitet fatura tatimore e shitjes apo akti i zhdoganimit.”, do të duhet të ndryshohet, duke
përfshirë, ose në mënyrë shteruese të gjitha mënyrat dhe format ligjore të
zotërimit/posedimit/disponimit të pajisjeve/makinerive të shtypshkrimit të kërkuara në DST ose të
përcaktojë në mënyrë Ilustruese dhe Jo-Shteruese disa nga këto mënyra forma ligjore por duke
vendosur në mënvrë të detyrueshme edhe fjalën ”etjerë (etj.) ” në fund të fjalisë duke përfshirë
kështu edhe mënyrat e tjera të vërtetimit të zotërimit/posedimit/disponimit të
pajisjeve/makinerive të shtypshkrimit të kërkuara në DST sic janë edhe kontrata dhurimi,
dokumentacioni përkatës së blerjes së këtyrë pajisjeve/makinerive në ankand, bilanceve të
shoqërive tregtare të depozituara rreoullisht pranë organeve të tatim-taksave ku këto pajisje
mund të jenë të deklaruara, trashëgimia etj....[...]”
II.4.1. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k., me anë të shkresës
nr.3056/12prot., datë 25.07.2019, duke e pranuar pjesërisht atë, me argumentimin si më poshtë
vijon:
14

“[...]Nisur nga përcaktimet ligjore të mësipërme KSHA çmon se kërkesa për disponimin e
personelit të domosdoshëm (2 disenjatorë) është e mbështetur në aktet ligjore si më sipër cituar.
Kërkesa për 2 dizenjatorë tipografë është në proporcion me sasinë dhe grafikun e lëvrimit sepse,
sipas DST kërkohen të prodhohen 12240 diploma, ku, në secilën prej tyre, përvec procesit të
shtypit duhen të shkruhen:
Fakulteti përkatës
Programi i studimit dhe profili
Emër, atësi, mbiemër
Vendlindje
Datëlindje
Data e regjistrimit në fakultet
Data e diplomimit
Data e lëshimit të diplomës
Nr i matrikullimit
Nr i diplomes, etj
Pra, puna e dizenjatorëve nuk ka të bëjë vetëm me dizenjimin e modeleve të diplomave (të cilat
janë vetëm dy) por përshtatja e modeleve të diplomave në programet përkatëse në mënyrë që në
secilën prej tyre të hidhen të dhënat e çdo studenti. Për cdo student përgatitet elektronikisht një
model i plotësuar me të gjitha të dhënat dhe dërgohet për konfirmim në sekretaritë përkatëse të
secilit fakultet. Nuk mund të punohen të gjitha të dhënat vetëm mbi dy modele kartonash. Herë
pas here lind nevoja e riprintimit të diplomave për shkak të ndonje gabimi të mundshëm që mund
të bëhet gjatë firmosjes ose dëmtimit të kartonit. Pavarësisht se afati i realizimit të kontratës
është shtrirë në 12 muaj, shumica e diplomave kërkohen të realizohen brenda një afati të
shkurtër kohor, sepse datat e diplomimit të studentëve janë pothuaj të njëjta për të gjithë
fakultetet. Si rrjedhim të gjithë fakultetet i dërgojnë pothuaj në të njëjtin hark kohë të dhënat e
studentëve, të cilët presin për të marrë kartonat e diplomave. Duke u bazuar në eksperiencat e
viteve të kaluara, për të mos pasur vonesa në dorëzimin e tyre, të cilat shkaktojnë pakënaqësi
dhe ngrenë ankesa nëpër institucione, nuk mund të themi që kërkesa për të pasur 2 dizenjatorë
është e tepërt duke llogaritur që përvec hedhjes së të dhënave, rregullimit të korrigjimeve që
vijnë nga sekretaritë, është edhe procesi i printimit, dhe duke qenë se printimi bëhet nga
programet e dizajnit nuk mund të printohet nga cilido punonjës.
Për sa më lart arsyetimi se gjithë kjo procedurë dizenjimi realizohet brenda një dite pune dhe
vetëm me një dizenjator” nuk qëndron.
Termi “dizenjator tipograf është term që është marrë në “Lista Kombëtare e Profesioneve”, faqe
148, kodi 2163.11 dhe ka të bëjë me dizenjatorët e shtypshkronjës, pra që njohin proceset e
shtypit. Për këtë procedurë nuk mund të kërkohet dizenjator mobliljesh, ekspozite, reklame apo
dizenjator veshjesh sepse nuk kanë asnjë lidhje me objektin e kontratës. Përcaktimi i kërkesës
për disenjator tipograf është i domosdoshëm në rastin konkret për arsye se hedhja e të dhënave
të çdo studenti, e cili është një proces me shumë përgjegjesi dhe kërkon shumë kujdes, nuk mund
të bëhet në çdo lloj programi kompjuterik (si Word, Excel, një njihet nga kushdo), por bëhet në
programe të posaçme dizajni, si rezultat duhe të bëhet nga punonjës që i njohin këto programe,
dinë si të punonjë me to dhe kanë nje eksperiencë pune, pra duhen dizenjatorë.
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Lidhur me pretendimine e ankuesit për periudhën kohore të disponimit të 2 disenjatorëve prej
muajit Janar 2019 Qershor 2019, Komisioni për shqyrtimin e ankesave, gjykon se nisur dhe nga
argumentimi i mësipërm, disponimi i punonjësve të specializuar për të realizuar dhe përmbushur
kontratën në përputhje me specifikimet teknike sipas DT, do të garantojë AK, se OE pjesëmarës
duhet të disponojë kapacitetet, asetet, burimet njerzore me një përvojë të caktuar e cila
vertetohet përmes dorezimit të listëpagesave, dhe të gjitha këto elementë garantojë AK për
realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa për disponimin e numrit të punonjësve (2 disenjatorë)
për një përiudhë të caktuar nuk është një kërkesë diskriminuesi, aq me teper kur behet fjalë për 6
muajt e fundit të vitit në vijim. Në lidhje me këtë pikë pretendimi i ankuesit nuk qëndron... Duke u
mbështetur në parshikimet ligjore të cituara më sipër, KSHA, konstaton se njësia e prokurimit ka
të drejtë të kërkojë prej operatorëve ekonomikë dokumentacion për disponimin e makinerive të
nevojshme për zbatimin e kontratës, por nga ana tjetër, KSHA, duke vlerësuar me kujdes
specifikimet teknike për mallrat që do të prokurohen, vlerëson se disa makineri mund të ploteson
dhe vërteton prej operatorëve ekonomikë me anë të makinerive të caktuara që bëjnë të njëtin
proces pune si dhe makineritë e kërkara në pikën 2.4/e, me konkretisht: Makineria: "Printer me
ngjyra për printim, maximum i madhësisë origjinale A3, resolucioni i printimit 1200 dpi x 1200
dpi, copy prim speed 70 ppm (BW Colour)” ose makineri dixhitale të printimit që kryen të njëjtin
funksion. Makineri automatike: ”(për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe
reliev kuposje) ” ose makineri të veçanta që kryejnë secilin nga proceset e mësipërme.
Njësia e Prokurimit, referuar konstatimeve të mësipërme të modifikojë këtë kriter dhe të
pasqyrojë ndryshimet me anë të një Shtojce bashkëlidhur DT. Ky konstatim i mësipërm është
dhënë për një tjetër ankesë të trajtuar më herët nga KSHA lidhur me një ankim të një subjekti
tjetër ankimues. Për sa më sipër Njësia e Prokurimit, do të pasyrojë ndryshimet e rekomanduara
nga KSHA, menjëherë pas përfundimit të shqyrtimit të të gjitha ankesave të paraqitura me anë të
një shtojce bashkëlidhur DST. Lidhur me pretendimin e ankuesit mbi mundësinë e provimit me
forma të tjera të disponimit të pajisjeve / makinerive, KSHA, e çmon të drejtë se përçse
dokumentave provuese të kërkuara në pikën 2.4/e, të paqyrohet më anë të një shtojce dhe
mundësia e disponimit të këtyre makinerive / pajisjeve dhe me anë të kontratave të dhurimit apo
të blerjes së tyre në ankande publike, me kusht që të provohet me dokumentacion të rregullt nga
ana e operatorëve ekonomikë”
II.3.2.Në datën 01.08.2019, operatori ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.Në datat 06.08.2019 dhe 13.08.2019, nëpërmjet shkresave me nr.3056/15prot., datë
05.08.2019 dhe nr.3056/17prot., datë 09.08.2019, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesat e operatorëve ekonomik ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues për modifikimin e kriterit të
vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën 8, pika 2.4/c “Për kapacitetin teknik”, të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi: “c.Operatori ekonomik
duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për periudhën JanarQershor 2019, staf teknik të kualifikuar 2 (dy) disenjatorë tipograf, të vertetuar me kontratë pune
të vlefshme për periudhën nga data e hapjes së ofertave deri në zbatimin e plotë të kontratës”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën nr.9, “Specifikime teknike”, të dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar, si më poshtë vijon:
” Kërkesa të tjera:
1.Autoriteti kontraktor duhet ti dorëzoj operatorit ekonomik fitues (kontraktuesit), pas lidhjes së
kontratës, Design (dizajn-in) e diplomave, të dhënat e studentëve dhe të diplomës që duhet të
shkruhen mbi vizat bosh (sipas pike a’), si dhe fotografitë digitale të studentëve. Sasia e
mësiperme e diplomave përkatëse 8,555 copë (diploma vertikale) + 3,390 copë (diploma
horizontale) do të printohet fillmisht në karton vetëm me elementet bazë të pandryshueshëm,
ndërsa të dhënat e personalizuara do të dërgohen rast pas rasti në varësi të nevojave që do të
vijnë nga sekretaritë mesimore për printim kartoni diplome.
2.Gjatë procesit të realizimit të diplomave Autoriteti kontraktor do të autorizojë përfaqesuesit e
vetë që do të ndjekin gjithë procesin e printimit të diplomave pranë kontraktuesit.
3.Kontraktuesi në përfundim të procesit të printimit të diplomave bashkë me sasinë e prodhuar të
diplomave duhet të dorëzoj materialet përgatitore të perdorura, në forme fizike apo dixhitale, ne
varesi të teknologjise së përdorur si: lastrat e elementeti te sigurise UV; klishetë për realizimin e
relievit; klishetë për varak; diploma apo materiale te tjera skarco qe dalin gjatë procesit, formën
elektronike të diplomës së realizuar në CD pdf.”
III.1.2. Në shtojcën nr.10, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar, si më poshtë
vijon:

“Sasia e mallit që kërkohet e parashikuar:
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Nr

Emertimi i mallrave

Njesia

Sasia

1.

Kartona për diploma vertikale (Bachelor, Master Profesional,
copë
DIND-Diplomë e integruar e Nivelit të Dytë, etj.)

8,555

2.

Kartona për diploma horizontale (Master i Shkencave)

copë

3,390

3.

Kartona për diploma horizontale (Doktoratë, Profesor i asociuar)

copë

295

Grafiku i realizimit të kontratës do të jetë 12 muaj. Prodhimi dhe shtypshkrimi i diplomave do të
realizohet sipas këtij grafiku.
1. Prodhimi i kartonave të diplomave të papersonalizuara do të bëhet brenda 60 diteve.
2. Shkrimi i kartonave të prodhuar me të dhënat e personalizuara për cdo student do të
kryhet në vazhdimësi rast pas rasti deri në përfundim të të gjitha diplomave.
Autoriteti Kontraktor sipas kërkesave të fakulteteve, do t’i dorezojë operatorit ekonomik fitues
listat me të dhënat e studentëve dhe profesoreve, që do të shkruhen në kartonat e
papersonalizuar, mbi vizat bosh të kartonit të diplomës (sipas pike a’) si dhe fotografitë digitale
të studentëve.
Kontraktuesi duhet të prodhojë fillimisht sasinë e kërkuar në boca/kopje, të cilat do të
konfirmohen nga sekretaritë e fakulteteve për gabime të mundshme në shtypshkrim. Pas
konfirmimit të tyre nga fakulteti do të nisë prodhimi në kartona.
Më poshtë janë paraqitur emërtimet që do të shkruhen mbi kartonat e papersonalizuar, përvec të
dhënave të tjera të studentit që do të shtohen rast pas rasti. Kjo shpërndarje nuk është
përfundimtare/taksative, pasi ajo varet nga ndryshimet e legjislacionit, nga numri i studentëve që
diplomohen për cdo cikël dhe program studimi, gjatë cdo viti akademik sipas kërkesave që do të
vinë nga sekretaritë”
III.1.3.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 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; [...]”
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III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për
prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi. Në këtë
kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit
kontraktor. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe kapaciteteve 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 rastin konkretë, referuar në objektin
e prokurimit, specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit, si dhe periudhën në të cilën mund të
zhvillohet procedura e prokurimit, e cila përkon me periudhën e diplomimit të shumicës së
studentëve, Komisioni gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor që operatorët ekonomik të
interesuar duhet të disponojnë dy punonjës staf teknik të kualifikuar, për periudhën JanarQershor 2019, nuk lë shteg për diskriminim dhe trajtim të pabarabartë të ofertuesve të
mundshëm, pasi është plotësisht në përputhje me përcaktimet e nenit 46 të ligjit nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku në mënyrë eksplicite autoriteteve
kontraktore ju njihet e drejta për të kërkuar dokumentacion vërtetues, me qëllim që të sigurohen
mbi përvojën dhe aftësitë teknike të operatorëve ekonomik pjesëmarrës, për përmbushjen me
sukses të kontratës. Ndërsa lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor se dy punonjësit staf
teknik duhet të jenë detyrimisht dizenjatorë tipograf, Komisioni gjykon se është kufizuese, si dhe
ndikon negativisht në pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik të interesuar dhe në konkurrencën
ndërmjet tyre. Për këtë arsye, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke
lejuar edhe kualifikime të tjera ekuivalente lidhur me stafin teknik.
Sa më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues “Adel Security Print” sh.p.k. dhe
“Kristalina -KH” sh.p.k. nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Inpress” sh.p.k. qëndrojnë pjesërisht.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues për modifikimin e kriterit të
vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën 8, pika 2.4/e “Për kapacitetin teknik”, të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi: “Operatori ekonomik
duhet të disponojë pajisjet e nevojshme të mëposhtme për prodhimin e diplomave sipas
kërkesave të AK.
-Makinë shtypi ”OFFSET” 4 –ngjyrëshe, me format jo më pak se A3 (42x29.7cm)
-Printer me ngjyra për printim, maximumi i madhësisë origjinale A3, resolucioni i printimit 1200
dpi x 1200 dpi, copy/print speed 70 ppm (BË/Colour).
-Thikë tre anëshe
-Linjë e përgatitjes së lastrave (CTP).
-Makineri automatike, (për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe
reliev/kuposje).
(Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme:
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i.Për pajisjet, nëse janë në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes apo akti i
zhdoganimit.
ii.Për pajisjet, nëse janë me qera, duhet te paraqitet kontrata e qirasë dhe fatura tatimore e
shitjes apo akti i zhdoganimit.)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Me anë të shtojcës mbi modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka bërë ndryshimin e kriterit të mësipërm, si
më poshtë vijon:
” Ishte:
e. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisjet e nevojshme të mëposhtme për prodhimin e
diplomave sipas kërkesave të AK.
-Makinë shtypi ”OFFSET” 4 –ngjyrëshe, me format jo më pak se A3 (42x29.7cm)
-Printer me ngjyra për printim, maximumi i madhësisë origjinale A3, resolucioni i printimit 1200
dpi x 1200 dpi, copy/print speed 70 ppm (BW/Colour).
-Thikë tre anëshe.
-Linjë e përgatitjes së lastrave (CTP).
-Makineri automatike, (për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe
reliev/kuposje).
(Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme:
i.Për pajisjet, nëse janë në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes apo akti i
zhdoganimit.
ii.Për pajisjet, nëse janë me qera, duhet te paraqitet kontrata e qirasë dhe fatura tatimore e
shitjes apo akti i zhdoganimit.)
Bëhet:
e. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisjet e nevojshme të mëposhtme për prodhimin e
diplomave sipas kërkesave të AK.
-Makinë shtypi ”OFFSET” 4 –ngjyrëshe, me format jo më pak se A3 (42x29.7cm)
-Printer me ngjyra për printim, maximumi i madhësisë origjinale A3, resolucioni i printimit 1200
dpi x 1200 dpi, copy/print speed 70 ppm (BW/Colour) ose makineri dixhitale të printimit që
kryen të njëjtin funksion.
-Thikë tre anëshe.
-Linjë e përgatitjes së lastrave (CTP).
-Makineri automatike (për element sigurie, hologramë, logo U-vizible, me varak dhe
reliev/kuposje) ose makineri të veçanta që kryejnë secilin nga proceset e mësipërme.
(Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme:
i.Për pajisjet, nëse janë në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes / akti i
zhdoganimit / kontrata dhurimi / ose blerja në ankande publike me dokumentacionin e rregullt
përkatës.
ii.Për pajisjet, nëse janë me qera, duhet te paraqitet kontrata e qirasë dhe fatura tatimore e
shitjes apo akti i zhdoganimit.)”
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III.2.3.Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “ […]1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 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; [...]”
III.2.4.Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë
së operatorit ekonomik 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. Në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik thekson se, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme dhe e domosdoshme që të sigurohet se operatorët ekonomik
pjesëmarrës, disponojnë mjetet e nevojshme për zbatimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Në rastin konkretë, Komisioni gjykon se, në zbatim të kontratës objekt prokurimi,
shfaqet i nevojshëm disponimi i pajisjes/pajisjeve e cila/të cilat duhet të disponojë parametrat
minimale për të prodhuar me sukses produktet objekt prokurimi, në përputhje me specifikimet
teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të
administruar, si dhe nga verifikimet e kryera në SPE, konstatohet se autoriteti kontraktor ka bërë
modifikimin e kriterit në shtojcën 8, pika 2.4/e “Për kapacitetin teknik”, të dokumentave të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, bazuar në pretendimet e ngritura nga
operatorët ekonomik ankimues, në ankesat e paraqitura pranë tij. Referuar objektit të prokurimit,
si dhe specifikimeve teknike, Komisioni gjykon se kriteri i ndryshuar si më sipër, tashmë është
në përputhje të plotë me volumin dhe objektin e kontratës që prokurohet, pasi me modifikimin e
kryer, autoriteti kontraktor ka lejuar që operatorët ekonomik pjesëmarrës mund të vërtetojnë që
disponojnë pajisjet me kapacitetet (opsionet) e nevojshme të përcaktuara, për realizimin me
sukses të produktit objekt prokurimi, pavarësisht nëse këto kapacitete disponohen në një pajisje
të vetme apo në disa pajisje të ndryshme. Gjithashtu, Komisioni gjykon se edhe parametri i
përcaktuar lidhur me shpejtësinë e printimit (70 ppm), nuk është aspak i ekzagjeruar, pasi kjo
shpejtësi printimi disponohet nga një shumëllojshmëri pajisjesh printimi, të cilët as nuk
përfshihen në kategorinë e pajisjeve të printimit profesional.
III.2.5.Ndërsa lidhur me pretendimin e ankimuesit mbi mënyrën e disponimit të paisjeve,
Komisioni gjykon se, aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të Republikës së Shqipërisë,
përcaktojnë qartë mënyrat e fitimit të pronësisë të një sendi apo mënyrat e tjera të disponimit të
tij, si dhe është përcaktuar qartë dokumentacioni për të fituar disponimin e sendit apo për të
vërtetuar disponimin e tij. Në rastin konkretë, bazuar në legjislacionin në fuqi, kriteri i
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modifikuar nga autoriteti kontraktor tashmë nuk është më kufizues apo diskriminues, e për
rrjedhojë nuk është e domosdoshme që të modifikohet përsëri.
Sa më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues “Adel Security Print” sh.p.k.,
“Kristalina -KH” sh.p.k. dhe “Inpress” sh.p.k. nuk qëndrojnë.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim”, me nr. REF-30158-07-12-2019, me
objekt: “Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (diploma)”, me fond limit
6,732,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 30.07.2019, nga
autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomik “Adel Security Print”
sh.p.k. dhe “Kristalina -KH” sh.p.k. për procedurën e prokurimit e sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
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 këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1316 Protokolli, Datë 26.07.2019; Nr. 1321 Protokolli, Datë 29.07.2019
Nr. 1346 Protokolli, Datë 01.08.2019
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