KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 677/2019
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 24.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë e
hapur”, me Nr. REF-33681-08-16-2019, me objekt: “Loti 2: Blerje
tonera për fax, printer, fotokopje për UT”, me fond limit 18.440.836
lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar me datë 12.09.2019, nga
autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.

Ankimues:

“Erisoni” shpk
Lagjia nr.6, Rr. “Bashkimi”, Durrës.

Autoriteti Kontraktor

Universiteti i Tiranës
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 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”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
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 përcaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
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 19.08.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-33681-08-16-2019, me objekt: “Loti 2: Blerje tonera për
fax, printer, fotokopje për UT”, me fond limit 18.440.836 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar
me datë 12.09.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
II.2. Në datën 22.08.2019, operatori ekonomik “Erisoni” sh.pk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme të prokurimit. duke
kundërshtuar kërkesat e dokumentave të tenderit, si më poshtë vijon:
“Ne daten 19.08.2019 pasi u njohem me dokumentat e tenderit ne sistemin e APP me objekt “Loti 2
Blerje tonera per fax, printer, fotokopje per UT nga Autoriteti Kontraktor Universiteti i Tiranes”,
paraqesim kete formular ankese brenda afateve ligjore sipas parashikimeve te nenit 63 te ligjit nr.
9643, date 20.11 .2006 "Per Prokurimin Publik", te ndryshuar.
Ne kriteret e vecanta te kualifikimit autoritetit kontraktor ka percaktuar kriteret e meposhtme te cilat ne
i konsiderojme totalisht te paligjshme dhe qe nuk jane ne perpjestim te drejte me objektin e kontrates
qe prokurohet, me konkretisht AK ka kerkuar ne seksionin e Kapacitetit Teknik kriteret e meposhtme:
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b.
Operatori ekonomik duhet te disponoje numrin mesatar prej jo me pak se 5 (pese) punonjes, per
periudhen Shkurt - Korrik 2019, te vertetuar me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore, ku te
specifikohet numri i punonjesve per secilin muaj.
c.
Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te figurojne ne Iistepagesat e subjektit per
periudhen Shkurt- Korrik 2019, punonjesit si me poshte:
1(nje) shofer, vertetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B; 2 (dy) punonjes sherbimi (per shperndarje
malli);
e.
Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose nga distributori i autorizuar i
prodhuesit, per tonerat e pajisjeve Xerox dhe Lexmark dhe OKI. Ne rast se do te paraqitet kjo e fundit,
duhet te vertetohet lidhja midis distributorit te autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet te permbaje
te dhena te plota te prodhuesit, adresen e sakte te subjektit qe e ka leshuar kete dokument, adresen e
postes elektronike, telefon, faqen zyrtare te internetit, nenshkrimin dhe emrin e zyrtarit pergjegjes dhe
vulen e shoqerise (te perkthyera ne shqip e noterizuara).
f.
Operatori ekonomik duhet te paraqese katalogun/et ose fragmente(faqe) te katalogut/eve te
prodhuesit/furnizuesit/ve dhe tabelen e meposhtme, per mallrat e shtojces 10, loti 2, perkatesisht me
nr.rendor 1, 2, 3, 4, 31, 37, 50, 94, 97, 116, 136, ku te jene perfshire te dhena mbi kompanine nga i cili,
operatori ekonomik do te furnizohet ne perputhje me specifikimet e kerkuara ne DT (te perkthyera ne
shqip e noterizuara).
Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese
katalogu, si dhe cilit catalog dhe cilit prodhues i perkasin.
Nr.

Emertimi i tonerave sipas markes nr. i faqes se
Emri i kompanise Kontakt
se pajisjes
katalogeve per do furnizuese,
(e-mail/or. Tel.)
arikull etj.
linku i produktit ne
ëeb-in e
prodhuesit
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............................

g.
Operatori ekonomik duhet te disponoje 1 ambient magazinimi me siperfaqe minimumi
200m2, me qellim magazinimin e mallrave objekt kontrate, vertetuar me:
i.
nese eshte ne pronesi, duhet te paraqitet certifikata e pronesise.
ii.
nese eshte me qera/huaperdorje , duhet te paraqitet kontrata e qirase/huaperdorjes shoqeruar
me certifikaten e pronesise se qiradhenesit apo huadhenesit.
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h.
Operatori ekonomik duhet te disponoje per realizimin e kontrates jo me pak se 1(nje) automjet
transporti mallrash, me peshe mbi 1.5 Ton.
i. Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike, nese jane ne pronesi, duhet te paraqitet
dokumenti qe verteton regjistrimin (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik, polica e sigurimit te
vlefshem te mjetit si dhe certifikate per transport mallrash).
ii.. Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike, nese jane me qira, duhet te paraqitet kontrata e qirase/
huaperdorjes, dokumenti qe verteton regjistrimin (leje qarkullimi), certifikata e kontrollit teknik, polica
e sigurimit te vlefshem te mjetit si dhe certifikate per transport mallrash).
Duke mos qene dakort me kriteret e mesiperme po arsyetojme me poshte dhe pretendimet tona
per modifikimin e tyre.
1.
Kriteri i percaktuar ne germen "b" te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me
nenin 27 te VKM nr.914, date 29.12.2014 "RPP" te ndryshuar, sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te
saj ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar fuqi mesatare
punetore ne procedurat e prokurimit publik me objekt "Blerje mallra".
Ky kriter gjithashtu vjen ndesh dhe me piken 2 te nenit 1, nenin 20 dhe 46 te Iigjit nr.9643, date
20.11.2006 "LPP" te ndryshuar, pra fryma e ligjit eshte qe te nxise pjesmarrjen mes operatoreve, te
nxise konkurrencen , te mos i diskriminoje ata, dhe kriteret e percaktuara te jene ne perpjestim dhe
te lidhura ngushte me objektin e prokurimit.
Ne rastin konkret vendosja e kriterit per disponimin e 5 punonjesve te pasqyruar ne listepagesa per nje
periudhe te gjate perben nje diskriminim dhe kufizim te konkurrences, per me teper qe ligji dhe VKM
per rregullat e prokurimit publik nuk e autorizon autoritetin kontraktor per vendosjen e nje kriteri te
tille.
Sa me siper kerkojme qe ky kriter te hiqet fare.
2.
Kriteri i percaktuar ne germen "c" te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin
27 te VKM nr.914 , date 29.12.2014 "RPP " te ndryshuar , sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj
ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar punetore me kualifikime
apo cilesi te caktuara si shofer, hamall, apo ngarkues malli (nocione keto abstrakte te cilat nuk njihen
as nga regjistri i profesioneve ne vendin tone) ne procedurat e prokurimit publik me objekt "Blerje
mallra".
Ky kriter gjithashtu vjen ndesh dhe me piken 2 te nenit 1, nenin 20 dhe 46 te ligjit nr .9643, date
20.11.2006 "LPP" te ndryshuar , pra fryma e ligjit eshte qe te nxise pjesmarrjen mes operatoreve, te
nxise konkurrencen, te mos i diskriminoje ata dhe kriteret e percaktuara te jene ne perpjestim dhe te
lidhura ngushte me objektin e prokurimit.
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Ne rastin konkret vendosja e kriterit per disponimin e 1 shoferi dhe 2 punonjes per shperndarje malli te
pasqyruar ne listepagesa per nje periudhe te gjate perben nje diskriminim dhe kufizim te konkurrences,
per me teper qe ligji dhe VKM per regullat e prokurimit publik nuk e autorizon autoritetin kontraktor
per vendosjen e nje kriteri te tille.
Sa me siper kerkojme qe ky kriter te hiqet fare, ose te modifikohet duke vendosur si kriter: kontraktimin
e nje kompanie e cila te beje te mundur trasportin e mallit sipas nevojave te AK.
3.
Kriteri i percaktuar ne germen "e" te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin
27 te VKM nr.914 , date 29.12.2014 "RPP" te ndryshuar , sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj
ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar autorizim nga
dsitributori i autorizuar dhe qe per kete te behet dhe lidhja ndermjet distributorit dhe prodhuesit. Ne
rekomandimet e APP eshte percaktuar qarte se ne procedurat e mallrave , autoritetet kontraktore, nuk
mund te kufizojne operatoret duke kerkuar vetem autorizim nga prodhuesi, por mund te kerkohet dhe
autorizim nga distributori i autorizuar, pra fryma dhe parimet e prokurimit per mallrat e hapin kriterin
dhe mundesine e pjesemarjes duke mos kushtezuar operatoret por duke i nxitur ne pjesmarje. Ne rastin
konkret ju e kushtezoni operatorin pasi kerkoni dhe autorizim nga prodhuesi dhe autorizim nga
distributor dhe e anasjellta kur kerkoni per distributorin kerkoni dhe lidhjen me prodhuesin. Ne
kerkojme qe ky kriter te modifikohet, te mos kete diskriminim per operatoret pjesmarres. Gjithashtu
vlen per te theksuar faktin e paraqitjes se autorizimeve te mesiperme per bojrat Xerox dhe Lexmark dhe
OKI !!, pse ky perjashtim vetem per keto bojra, kur lista e bojrave dhe tonerave perbehet edhe nga
marka te tjera !!.
Kjo na krijon dyshimin se kemi te bejme me nje procedure te paracaktuar , sepse nuk ka arsyetim tjeter
mbi faktet qe permendem me lart. Si perfundim kerkojme qe te hiqet si kriter kerkesa e paraqitjes se
autorizimit per bojrat e percaktuara ne kete kriter.
4.
Kriteri i percaktuar ne germen "f” te Kapacitetit Teknik eshte nje tjeter kriter i cili eshte
diskriminues, jane kerkuar te selektuara kataloget dhe fragmentet per bojra te caktuara, por jo per te
gjitha cka krijon dyshimin per objektivitetin e AK ne percaktimin e kritereve te vecanta te
kaulifikimit. Ne kerkojme te hiqet si kriter pasi vjen ne kundershtim me piken 2 neni 1, nenin 20 dhe 46
te LPP, dhe nuk gjen asnje mbeshteje ne nenin 27 te Vkm nr.914, date 29.12.2014 "RPP" .
5.
Kriteri i percaktuar ne germen "g" te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me
nenin 27 te VKM nr.914 , date 29.12.2014 "RPP" te ndryshuar, sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te
saj ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar disponimin e
ambienteve te magazinimit ne procedurat e prokurimit publik me objekt "Blerje mallra" .
Kerkesa per disponimin e ambienteve te magazinimit eshte sa e panevojshme aq dhe e paligjshme pasi
asnje nga dispozitat e rregullave te prokurimit publik, apo dhe ligjit te prokurimit publik nuke sheh si
mundesi percaktimin e nje kriteri te tille i cili nuk sherben per asnje gje, pervecse kufizon konkurencen
dhe diskriminon operatoret ne treg.
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Kriteret vendosen nga autoriteti kontraktor me qellim qe ti sherbejne per njohjen me kapacitetet dhe
aftesine per te permbushur me sukses kontraten nga ana e operatoreve ekonomik, por caktimi i nje
kriteri te tille nuk e ndihmon dhe justifikon per asnje qellim te caktuar autoritetitn kontraktor.
Si perfundim ne kerkojme qe ky kriter te hiqet.
6.
Kriteri i percaktuar ne germen "h " te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin
27 te VKM nr.914, date 29.12.2014 "RPP" te ndryshuar , sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj
ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar disponimin e mjeteve te
transportit ne procedurat e prokurimit publik me objekt "Blerje mallra".
Akoma dhe me tej, pavarsisht se eshte si kriter i paligjshem, AK , ka shkuar dhe me tej ne diskriminimin
e OE, pasi ka kerkuar qe mjeti te kete nje peshe mbajtese prej 1.5 ton, dhe kjo eshte totalisht e pa
arsyetuar se perse 1.5 ton dhe jo 1 ton ?!, ose perse jo 2 mjete transporti me peshe mbajtese psh 750
kg .
Ne kerkojme modifikimin e kriterit dhe mundesine e paraqitjes se mjeteve te transportit alternative sa
i perket peshave mbajtese , pasi nuk kemi te bejme me tender Shtrim Rrugesh apo Rikonstruksion
objekti, ku eshte e nevojshme disponueshmeria e nje mjeti te caktuar me tonazh te caktuar. Por kemi
te bejme me nje tender per furnizim bojrash te cilat kane nje peshe te paperfillshme, dhe akoma
me tej nje operator mund te kontraktoje nje kompani e cila te siguroje transportin e mallrave ne
destinacionin e kerkuar nga AK.
Kerkojme nga Autoriteti Kontraktor pranimin e ankeses tone .
Ne te kundert do ti drejtohemi Komisionit te Prokurimit Publik”.
II.3. Nëpërmjet shkresës nr. prot. 3171/5, datë 23.08.2019 autoritetit kontraktor i kthen përgjigje
operatorit ekonomik “Erisoni” shpk, ku ka vendosur mospranim të ankesës.
II.4. Në datën 30.08.2019, operatori ekonomik “Erisoni” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 11.09.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1454/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 3171/7 prot, datë 10.09.2019, bashkëngjitur informacioni dhe
dokumentacioni mbi hartimin e dokumentave të tenderit dhe trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Kriteri i percaktuar ne germen "b"
te Kapacitetit Teknik te DT, per disponimin e 5 punonjesve te pasqyruar ne listepagesa per nje
periudhe te gjate perben nje diskriminim dhe kufizim te konkurrences, per me teper qe ligji dhe VKM
per rregullat e prokurimit publik nuk e autorizon autoritetin kontraktor per vendosjen e nje kriteri te
tille. Sa me siper kerkojme qe ky kriter te hiqet fare” dhe të pretendimit tjetër se “Kriteri i percaktuar
ne germen "c" te Kapacitetit Teknik te DT, per disponimin e 1 shoferi dhe 2 punonjes per shperndarje
malli te pasqyruar ne listepagesa per nje periudhe te gjate perben nje diskriminim dhe kufizim te
konkurrences, per me teper qe ligji dhe VKM per regullat e prokurimit publik nuk e autorizon
autoritetin kontraktor per vendosjen e nje kriteri te tille. Sa me siper kerkojme qe ky kriter te hiqet fare,
ose te modifikohet duke vendosur si kriter: kontraktimin e nje kompanie e cila te beje te mundur
trasportin e mallit sipas nevojave te AK”; Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
II.1.1.Në dokumentat e tenderit, shtojca 9/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.4 “Për
kapacitetin teknik”, pikat “b” dhe “c” , nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
“ b. Operatori ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 5 (pesë) punonjës, për
periudhën Shkurt – Korrik 2019, të vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të
specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj
c.
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Shkurt – Korrik 2019, punonjesit si më poshtë:
-

1 (një) shofer, vërtetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B;

-

2 (dy) punonjës shërbimi (për shpërndarje malli)”.

III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, 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. 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.1.3. Në pikën 3 të nenit 27 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të
përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast,
autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
7

III.1.4. Komisioni vlerëson se 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 prokurimi. Për realizimin me sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e
rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë neni 1 pika 2 të LPP, parashikon shprehimisht se: “2.
Qëllimi i këtij ligji 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”.
II.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të
hartohen në mënyrë të tillë që të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës, si dhe të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e
furnizimit, si dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e furnizimit për
mallrat e kërkuara (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar), gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor se “Operatori
ekonomik duhet të disponojë numrin mesatar prej jo më pak se 5 (pesë) punonjës, për periudhën Shkurt
– Korrik 2019, të vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri
i punonjësve për secilin muaj”, është jopropocionale me objektin e prokurimit duke patur parasysh
gjithashtu natyrën e kontratës (kontratë mallrash), sasinë dhe grafikut e lëvrimit të mallrave të
përcaktuara në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, si dhe kohëzgjatjen e kontratës (60 ditë).
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e (pesë)
punonjësve nuk është kufizuese dhe as diskriminuese në vetvete, pasi është në të drejtën e autoritetit
kontraktor të kërkojë që operatorët ekonomikë të disponojnë në stafin e tyre një numër të caktuar
punonjësish, për realizimin me sukses të kontratës; por ky numër duhet të jetë i lidhur ngushtë me
vlerën e kontratës dhe përmasat e saj. Në rastin konkret KPP e gjen të ekzagjeruar kërkesën e autoritetit
kontraktor për disponimin e 5 punonjësve për realizimin e kontratës për periudhën Shkurt – Korrik
2019, e vërtetuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
Në këtë kuptim KPP gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë këtë kriter në përputhje me
përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke marrë masa për uljen e numrit të punonjësve të kërkuar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.1.6. Ndërsa lidhur me pretendimit të ankimuesit për heqjen e kriterit “Operatori ekonomik duhet të
ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për periudhën Shkurt – Korrik 2019,
punonjesit si më poshtë:- 1 (një) shofer, vërtetuar me leje drejtimi mjeti, kategoria B; -2 (dy) punonjës

8

shërbimi (për shpërndarje malli)”, KPP gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e tre
punonjësve nga të cilët 1 shofer dhe 2 shpërndarës malli është i ekazgjeruar, pasi e rëndësishme është
që operatori të dëshmojë se disponon disa kapacitete minimale lidhur me stafin (e përcaktuar kjo
tashmë nga autoriteti kontraktor në shtojcën 9/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.4 “Për
kapacitetin teknik”, pika “b” dhe gjykuar për t’u modifikuar nga KPP në pikën III.1. më sipër të këtij
vendimi), e jo domosdoshmërisht duhet të përcaktohet edhe pozicioni i tyre, apo funksionet që kryejnë.
Në këtë kuptim, KPP gjykon se, kriteri i sipërcituar duhet të modifikohet duke hequr hequr kriterin
“Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për
periudhën Shkurt – Korrik 2019, punonjesit si më poshtë:- 1 (një) shofer, vërtetuar me leje drejtimi
mjeti, kategoria B; -2 (dy) punonjës shërbimi (për shpërndarje malli),.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Kriteri i percaktuar ne germen "e" te
Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin 27 te VKM nr.914 , date 29.12.2014 "RPP" te
ndryshuar , sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e
autoritetit kontraktor per te kerkuar autorizim nga dsitributori i autorizuar dhe qe per kete te behet dhe
lidhja ndermjet distributorit dhe prodhuesit. Ne rekomandimet e APP eshte percaktuar qarte se ne
procedurat e mallrave , autoritetet kontraktore, nuk mund te kufizojne operatoret duke kerkuar vetem
autorizim nga prodhuesi, por mund te kerkohet dhe autorizim nga distributori i autorizuar, pra fryma
dhe parimet e prokurimit per mallrat e hapin kriterin dhe mundesine e pjesemarjes duke mos
kushtezuar operatoret por duke i nxitur ne pjesmarje. Ne rastin konkret ju e kushtezoni operatorin pasi
kerkoni dhe autorizim nga prodhuesi dhe autorizim nga distributor dhe e anasjellta kur kerkoni per
distributorin kerkoni dhe lidhjen me prodhuesin. Ne kerkojme qe ky kriter te modifikohet, te mos kete
diskriminim per operatoret pjesmarres. Gjithashtu vlen per te theksuar faktin e paraqitjes se
autorizimeve te mesiperme per bojrat Xerox dhe Lexmark dhe OKI !!, pse ky perjashtim vetem per keto
bojra, kur lista e bojrave dhe tonerave perbehet edhe nga marka te tjera !!.Kjo na krijon dyshimin se
kemi te bejme me nje procedure te paracaktuar , sepse nuk ka arsyetim tjeter mbi faktet qe permendem
me lart. Si perfundim kerkojme qe te hiqet si kriter kerkesa e paraqitjes se autorizimit per bojrat e
percaktuara ne kete kriter”; dhe pretendimin tjetër se “Kriteri i percaktuar ne germen "f” te
Kapacitetit Teknik eshte nje tjeter kriter i cili eshte diskriminues, jane kerkuar te selektuara kataloget
dhe fragmentet per bojra te caktuara, por jo per te gjitha cka krijon dyshimin per objektivitetin e
AK ne percaktimin e kritereve te vecanta te kaulifikimit. Ne kerkojme te hiqet si kriter pasi vjen ne
kundershtim me piken 2 neni 1, nenin 20 dhe 46 te LPP, dhe nuk gjen asnje mbeshteje ne nenin 27 te
Vkm nr.914, date 29.12.2014 "RPP"; Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 9/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.4 “Për
kapacitetin teknik”, pikat “e” dhe “f”, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga distributori i autorizuar i
prodhuesit, për tonerat e pajisjeve Xerox dhe Lexmark dhe OKI. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit,
duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë
të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e saktë të subjektit që e ka lëshuar këtë dokument, adresen e
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postës elektronike, telefon, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e zyrtarit përgjegjës dhe
vulën e shoqërisë (të përkthyera në shqip e noterzuara).
f. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të
prodhuesit/furnizuesit/ve dhe tabelën e mëposhtme, për mallrat e shtojcës 10, loti 2, perkatesisht me
nr.rendor 1, 2, 3, 4, 31, 37, 50, 94, 97, 116, 136, ku të jenë përfshirë të dhëna mbi kompaninë nga i cili,
operatori ekonomik do të furnizohet në përputhje me specifikimet e kërkuara në DT (të përkthyera në
shqip e noterizuara).
Shënim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si
dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.
Nr.

1

nr. i faqes së Emri i kompanisë furnizuese,
Emërtimi i tonerave sipas
Kontakt
katalogëve për linku i produktit në ëeb-in e
markës së pajisjes
(e-mail/nr. Tel.)
çdo arikull etj. prodhuesit

............................

III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, 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. 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.2.3. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 6 të të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” parashikohet shprehimisht: “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 fotografitë apo
katalogjet teknike; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të
autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike”.
III.2.4. Komisioni vlerëson se vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i
shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
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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 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. Komisioni i Prokurimit Publik
vlerëson se, kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e Autorizimin e Prodhuesit ose
distributorit të autorizuar nga prodhuesi, si dhe paraqitjen e katalogun/et ose fragmente(faqe) të
katalogut/eve të prodhuesit/furnizuesit/ve për disa nga mallrat, është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë
me objektin e kontratës, si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor,
duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantojë se
operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht
mund t’ju kërkojë ofertuesve të paraqesin:
- dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi ose nga distributori i
autorizuar prej tij ;si dhe
-të kërkojë paraqitjen e katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/furnizuesit/ve
për disa nga mallrat.
Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar “Blerje tonera për fax, printer,
fotokopje për UT”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor me anë të kërkesës
së tij për:
- paraqitjen e dokumentit Autorizim Prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar, si dhe
-për paraqitjen e katalogun/et ose fragmente(faqe) të katalogut/eve të prodhuesit/furnizuesit/ve për disa
nga mallrat; nuk ka kufizuar konkurrencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët
ekonomikë. Akoma më tej KPP gjykon se dokumentet e kërkuara mund të sigurohen lehtësisht nga
operatorët ekonomikë të cilët kanë për objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallra për të cilat
kanë për detyrë të dëshmojnë në çdo rast origjinalitetin e tyre. Me kriterin e vendosur, autoriteti
kontraktor nuk ka tejkaluar objektin e prokurimit, pasi për autoritetin është e rëndësishme që të
sigurohen mallra orgjinale, sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e për më tepër që
dokumentacioni i kërkuar për t’u paraqitur, është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar,
si dhe i shërben autoritetit kontraktor për të verifikuar nëse mallrat e dorëzuara nga operatorët
ekonomikë pjesmarrës, janë të njëjta me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit. Neni 27, pika 6 e VKM 914/2014 i jep mundësinë autoriteteve kontraktore t’ju kërkojnë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose
fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi, duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në përputhje me kriterin e vecantë
të kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, sa i takon autorizimit të
prodhuesit, ose autorizimit të distributorit të autorizuar, si dhe kërkesës tjetër të autoritetit për
paraqitjen e katalogut/eve ose fragmentev(faqeve) të katalogut/eve të prodhuesit/furnizuesit/ve për disa
nga mallrat, duke garantuar autoritetin kontraktor për përmbushjen me sukses të kontratës objekt
prokurimi.
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Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e kriterit “Kriteri i
percaktuar ne germen "g" te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin 27 te VKM
nr.914 , date 29.12.2014 "RPP" te ndryshuar, sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj ligjvenesi nuk
ka parashikuar te drejten e autoritetit kontraktor per te kerkuar disponimin e ambienteve te
magazinimit ne procedurat e prokurimit publik me objekt "Blerje mallra" .
Kerkesa per disponimin e ambienteve te magazinimit eshte sa e panevojshme aq dhe e paligjshme pasi
asnje nga dispozitat e rregullave te prokurimit publik, apo dhe ligjit te prokurimit publik nuke sheh si
mundesi percaktimin e nje kriteri te tille i cili nuk sherben per asnje gje, pervecse kufizon konkurencen
dhe diskriminon operatoret ne treg. Kriteret vendosen nga autoriteti kontraktor me qellim qe ti
sherbejne per njohjen me kapacitetet dhe aftesine per te permbushur me sukses kontraten nga ana e
operatoreve ekonomik, por caktimi i nje kriteri te tille nuk e ndihmon dhe justifikon per asnje qellim te
caktuar autoritetitn kontraktor.Si perfundim ne kerkojme qe ky kriter te hiqet”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 9/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.4 “Për
kapacitetin teknik”, pika “g”, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
g.
Operatori ekonomik duhet te disponoje 1 ambient magazinimi me siperfaqe minimumi
200m2, me qellim magazinimin e mallrave objekt kontrate, vertetuar me:
i.
nese eshte ne pronesi, duhet te paraqitet certifikata e pronesise.
ii.
nese eshte me qera/huaperdorje , duhet te paraqitet kontrata e qirase/huaperdorjes shoqeruar
me certifikaten e pronesise se qiradhenesit apo huadhenesit”.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese…”.
III.3.3. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 3 e VKM –së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin
e Rregullave të Prokurimit Publik”, parashikohet shrehimisht se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë
në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
III.3.4. Komisioni vlerëson se vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i
shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes 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
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në funksion të realizimit 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. Komisioni i Prokurimit Publik
referuar objektit të prokurimit (blerje tonera për fax, printer, fotokopje), gjykon se kriteri i përcaktuar
nga autoriteti kontraktor nuk është hartuar në përputhje me frymën e legjislacionit të prokurimit publik,
duke patur parasysh natyrën e kontratës (kontratë mallrash), sasinë dhe grafikut e lëvrimit të mallrave
të përcaktuara në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, si dhe kohëzgjatjen e kontratës (60 ditë). Në
këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të heqë kriterin sa më sipër nga
dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së
tyre në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji 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”. Për autoritetin
kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të plotësojnë të gjitha
kapacitetet për realizimin me sukses të kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin
konkret për disponimin e ambientit të magazinimit me sipërfaqe minimumi 200m2, pasi një kriter i tillë
nuk i shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon 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 do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të
përcaktuar në kontratë. 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Kriteri i percaktuar ne germen "h "
te Kapacitetit Teknik te DT, eshte ne kundershtim me nenin 27 te VKM nr.914, date 29.12.2014 "RPP"
te ndryshuar , sipas kesaj dispozite, ne asnje pike te saj ligjvenesi nuk ka parashikuar te drejten e
autoritetit kontraktor per te kerkuar disponimin e mjeteve te transportit ne procedurat e prokurimit
publik me objekt "Blerje mallra". Akoma dhe me tej, pavarsisht se eshte si kriter i paligjshem, AK , ka
shkuar dhe me tej ne diskriminimin e OE, pasi ka kerkuar qe mjeti te kete nje peshe mbajtese prej 1.5
ton, dhe kjo eshte totalisht e pa arsyetuar se perse 1.5 ton dhe jo 1 ton ?!, ose perse jo 2 mjete
transporti me peshe mbajtese psh 750 kg . Ne kerkojme modifikimin e kriterit dhe mundesine e
paraqitjes se mjeteve te transportit alternative sa i perket peshave mbajtese , pasi nuk kemi te
bejme me tender Shtrim Rrugesh apo Rikonstruksion objekti, ku eshte e nevojshme disponueshmeria
e nje mjeti te caktuar me tonazh te caktuar. Por kemi te bejme me nje tender per furnizim bojrash
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te cilat kane nje peshe te paperfillshme, dhe akoma me tej nje operator mund te kontraktoje nje
kompani e cila te siguroje transportin e mallrave ne destinacionin e kerkuar nga AK”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 9/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.4 “Për
kapacitetin teknik”, pika “h”, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
h. Operatori ekonomik duhet të disponojë për realizimin e kontratës jo më pak se 1 (një) automjet
transporti mallrash, me peshë mbi 1.5 Ton.
i.. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë ne pronësi, duhet të paraqitet dokumenti
që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi), çertifikata e kontrollit teknik, polica e sigurimit të
vlefshëm të mjetit si dhe çertifikatë për transport mallrash).
ii.. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qira, duhet të paraqitet kontrata e
qirasë/ huapërdorjes, dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi), çertifikata e
kontrollit teknik, polica e sigurimit të vlefshëm të mjetit si dhe çertifikatë për transport
mallrash)”.
III.4.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet 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,
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; [...]”. Neni 1, pika 2 e LPP parashikon shprehimisht se “Qëllimi i
këtij ligji 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 si
dhe dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik”.
III.4.3. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 3 e VKM –së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin
e Rregullave të Prokurimit Publik”, parashikohet shrehimisht se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë
në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
III.4.4. Komisioni vlerëson se vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i
shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë. Në
varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim,
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të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit. Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të kontratës
duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret për disponimin e (një) automjeti transporti
mallrash, me peshë mbi 1.5 Ton, pasi një kriter i tillë nuk i shërben qëllimit për realizimin me sukses të
kontratës por krijon efektin e kufizimit për pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 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.
III.4.5. Lidhur me pretendimin e sipërcituar, KPP gjykon se kërkesa e autoritetetit kontraktor për
disponimin nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të (një) mjeti transporti mallrash, me peshë
mbi 1.5 Ton, me qëllim transportin e mallit, të cilin duhet ta ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira,
dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës, është i ekzagjeruar dhe jo në përputhje me
objektin e prokurimit, si dhe nuk është i nevojshëm në funksion të përmbushjes së kontratës objekt
prokurimi. Pra autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e dokumentave të tenderit,
duke hequr kërkesën që operatorët ekonomikë të disponojnë një mjet trasport mallrash me peshë mbi
1.5 Ton, së bashku me dokumentacionin përkatës, si një kriter i cili nuk është në proporcion me
objektin, vlerën dhe rëndësinë e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
Sa 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 operatorit ekonomik “Erisoni” shpk për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-33681-08-16-2019, me objekt: “Loti 2: Blerje
tonera për fax, printer, fotokopje për UT””, me fond limit 18.440.836 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar me datë 12.09.2019, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Erisoni” sh.p.k.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1454 Protokolli, Datë 30.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupa

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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