REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 645/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.10.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin
e ofertës së operatorit ekonomik “Albdesign PSP”
shpk në proceduren e prokurimit “Procedurë e
Hapur”, me nr.REF-15672-03-28-2019, me objekt
“Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2019”,
me fond limit 8,319,625 leke pa tvsh, zhvilluar në
datën 31.07.2019 nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare sh.a.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin
e ofertës së operatorit ekonomik “Kristalina-KH”
shpk nga procedura e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Albdesign PSP” shpk
Rruga “Cerciz Topulli”, Nr.17 Kashar, Tiranë
“Kristalina-KH” shpk
Rruga “Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rr.“Reshit Çolloku”, Nr. 4 Tiranë,
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Subjekt i Interesuar:

“Adel Co” shpk
Rruga “Muhamet Gjollesha”, tek Zogu i Zi, Tiranw

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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet
me shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e
tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje
me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe
më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesave.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 28.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike,
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-15672-03-28-2019, me objekt
“Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2019”, me fond limit 8,319,625 leke pa tvsh,
zhvilluar në datën 31.07.2019 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
II.2. Në datën 31.07.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 07.08.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Kristalina KH

6,870,000

I skualifikuar

-

Albdesign PSP

7,960,000

I skualifikuar

-

Adel Co

7,989,500

I kualifikuar

II.4. Në datën 07.08.2019 operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
-

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së paraqitur në tender
rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe
konkretisht:
• Nuk plotësohet pika 2.3.12 Sipas kërkesës në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST. Operatori ekonomik në përmbushje të
kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion tabak letre në formatin A3 e cila
rezulton se i mungon elementi i sigurisë.
• Nuk plotësohet pika 2.3.13 Sipas kërkesës në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST. Operatori ekonomik në përmbushje të
kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion të bllokut 1/a i cili rezulton se i
mungon elementi i sigurisë
Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor
vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
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e tenderit”, rezulton që oferta e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk nuk
kualifikohet.
II.5. Në datën 14.08.2019 operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të
përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

-

E kundërshtojmë këtë klasifikim pasi është bërë në kundërshtim me Rregullat e
Prokurimit Publik ndërkohë që ne si operator i plotësojmë të gjitha kërkesat e
vendosura nga AK në kriteret e kualifikimit si dhe kemi rezervat tona për
klasifikimin në tërësi të operatorëve në këtë procedurë prokurimi.
Konkretisht ankimin tonë e mbështesim në argumentimin si vijon: Në shtojcën 9
pika 2.3.11, 2.3.12 dhe 2.3.13 të DST është hartuar nga autoriteti kontraktor
kriteret si më poshtë:

2.3.11. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion letre sipas specifikimeve/karakretistikave si më poshtë:
a) Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ;
b) Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën
ndriçimin e dritës ultraviolet;
c) Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër
filatelik apo postar ;
d) Në përmasa jo më të vogel së formati A3.
Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me
dokumentacionin tjetër pjesë të ofertes.
2.3.12. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion tabak letre në formatin A3, të birosur, sipas një nga përmasave të pullave të
kërkuara në Skedën Teknike (referojuni formatit në mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi
duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të
ofertës.
2.3.13. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion të bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i birosur 40 x
30 mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së
bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.
Komisionit te vleresimit te ofertave i lind e drejta qe para shpalljes se klasifikimit te beje
verifikimin ne vend te pajisjeve dhe ambjentit te kerkuar sa me siper. Ne rast te mos
permbushjes ne vend nga operatori ofertues, Komisionit i lind e drejta e s’kualifikimit te
ofertuesit.
AK ka modifikuar dokumentat e tenderit duke kërkuar:
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Lidhur me pikën 2.3.12 të kritereve të veçanta të Dokumentave standarte të
tenderit, kapaciteti teknik, ju sqarojmë se:

Tabaku i letres në formatin A3, do të jetë i birosur në të gjithë siperfaqen e tij sipas një
prej përmasave të pullave të kërkuara në Skedën Teknike (referojuni formatit në mm), pa
foto.


Lidhur me pikën 2.3.13 të kritereve të veçanta të Dokumentave standarte të
tenderit, kapaciteti teknik, ju sqarojmë se:

Kampioni i bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i birosur 40
x 30 mm) pa foto, do të jetë i birosur vetem tek pulla si më poshtë.
Në shtojcën 10 specifikimet teknike të dokumentave të tenderit është kërkuar:
1.

Pullat do të shtypen me letër pulle me këto karakteristika:

e)

Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2

f)

Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën
ndriçimin e dritës ultraviolet.

g)

Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë së lartë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo
material tjetër filatelik apo postar.

h)

Gjithashtu mbi pullë do të shtypet me ngjyrë fosforeshente një element grafik
sigurie i dukshëm vetëm nën ndriçimin e dritës ultraviolet.
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Lidhur me pikën 4.b Birosja në tabakun pullë të karnetit të shtojca 10, specifikimet
teknike, të DST-së, ju sqarojmë se, nga autoriteti ynë kontraktor nuk është kërkuar
kampioni për këtë model. Kjo është pjesë e procesit të prodhimit e cila do të
realizohet nga operatori fitues.

Për plotësimin e kriterit të përcaktuar për mostrën shoqëria jonë ka dërguar në AK
dhe ka paraqitur dy modele letrash në lidhje me letrën e pullës njëra nga të cilat i
ka fijet fosforeshente ( nëse janë këto elementët e sigurisë sic thotë AK).
Pra në lidhje me kriterin 2.3.11 kemi paraqitur letrën me element sigurie sipas
kërkesave të AK sepse autoriteti e ka pranuar atë dhe nuk ka dhënë arsye
skualifikimi, ndërsa për pikën vijuese 2.3.12 ku nuk është kërkuar në asnjë moment
që kjo letër të ketë element sigurie të cilat realizohen me shtyp (referuar kjo edhe
vetë përcaktimit të AK Gjithashtu mbi pullë do të shtypet me ngjyrë fosforeshente
një element grafik sigurie i dukshëm vetëm nën ndricimin e dritës ultraviolet, letrës
i mungon elementi i sigurisë.
Theksojmë se plotësimi i këtij kriteri si dhe ai i pikës 2.3.13 është përmbushur duke
paraqitur mostrën tabak letre A3 të birosur , gjithashtu edhe mostrën kampion
blloku në formatin e kërkuar në DT i birosur.
Në DT autoriteti kontraktor nuk është shprehur në asnjë moment që letra duhet të
ketë shtyp (qoftë ky edhe me element sigurie).
Referuar DT dhe kërkesave të përcaktuara kampionet (sample) që janë këruar të
letrës së pullës kanë të rëndësishme pjesën e birosjes (prat e letra është kërkuar që
të jetë e birosur me njërën nga dimensionet e pullës) dhe ky është procesi më i
rëndësishëm te ky product pavarëisht se nga shoqëria jonë janë dorëzuar mostrat
me të gjithë elementët e sigurisë dhe me dimensionet dhe me birosje sipas
kërkesave të autoritetit kontraktor.
Në DT për letrën me formatin A3 dhe bllokun në asnëj moment nuk është kërkuar
që të jetë me element sigurie megjithse ne e kemi paraqitur me të gjithë elementët e
sigurisë që ka letra e dedikuar për prodhimin e pullës dhe autoriteti kontraktor nuk
mund dhe nuk duhet të skualifikojë mbi një kriter të pakërkuar qëndrim i mbajtur
edhe nga KPP në raste të tilla të ngjashme. Për këtë arsye AK duhet të zbatojë
vetëm kriteret e përcaktuara në DT gjatë shqyrtimit dhe vkerësimit të ofertave të
paraqitura në një procedurë prokurimi prandaj AK duhet të verifikojë
kampioninsesi është bërë birosja e tabakut A3 dhe modelit të bllokut 8x6 cm me një
pullë të birosur sipas dimensioneve të kërkuara.
Nisur edhe nga qëndrimet e KPP në raste të ngjashme duam të themi se në nenin
62 të LPP është përcaktuar detyrimi që AK verifikon nëse operatori do të sjellë
mall/shërbim/punën në përputhje me kushtet e kontratës dhe DT e nëse OE nuk
sjell një mall të tillë autoriteti do të mbajë penalitete të caktuara.
AK ka konsideruar të saktë letrën e paraqitur nga shoqëria jonë pasi ka kualifikuar
atë për plotësimin e pikës 2.3.11 të dokumentave të tenderit pasi kjo pikë quhet e
plotësuar për aq kohë sa letra tabak jo më e vogël sesa formati A3 nuk është
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kërkuar me shtyp me ngjyrë fosforeshente të dukshme vetëm nën ndricimin e dritës
UV.
Kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.12 dhe 2.3.13 nuk kanë përcaktuar asnjë
moment për element sigurie por kanë të bëjnë me elementin e birosjes sipas
formatit të kërkuar në DST e cila është plotësuar dhe përmbushet nga ana e
shoqërisë sonë sipas kriterit të dokumentave të vendosura nga autoriteti ,
megjithse duam të theksojmë edhe njëherë se letra e përdorur nga shoqëria jonë
për dy mostrat e tjera është e njëjtë dhe me letrën e përdorur për prodhimin e
bllokut e pasjisur me të gjithë elementët (gramaturë, bardhësi etj) të kërkuar në
DT.
Për më tepër kampionet e paraqitura në tender duhet të trajtohen si thjesht mostra
(kampione të ngjashme) dhe jo si produkt përfundimtar ndaj AK duhet të verifikojë
dorëzimin e këtyre samples për të plotësuar specifikimet teknike bazë dhe kryesore
të produktit kjo pasi modelet identike ose prodhimi përfundimtar i këtyre zërave do
të duhet të verifikohet në një fazë të dytë atë të lidhjes së kontratës me OE e
shpallur fitues. Për këtë pikë në fazën e lidhjes se kontratës AK i lind e drejta të
kërkojë nga OE fitues dhe fletë analiza e cila duhet të përfshijë të gjitha elementët
e kërkuara për letrën e dedikuar për prodhimin e pullave nisur nga fakti që ky
është një produkt i një rëndësie të vecantë. E mbështetsim këtë pretendim tonë në
një vendim të ngjashëm që KPP ka mbajtur së fundmi atë me nr.505/2019 datë
30.07.2019.
Përfundimisht bazuar në LPP kërkojmë rivleësim të ofertave të OE pjesamrrës në
këtë procedurë prokurimi si dhe riklasifikim nga KVO dhe shpalljen fitues të
ofertës sonë.
II.6. Në datën 20.08.2019 me shkresën nr.847/45 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranim e ankesës.
II.7. Në datën 28.08.2019, pala ankimuese “Albdesign PSP” shpk, ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 07.08.2019 operatori ekonomik “Kristalina KH” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon.
-

-

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së paraqitur në tender
rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe
konkretisht:
• Nuk plotësohet pika 2.3.13 Sipas kërkesës në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST. Operatori ekonomik në përmbushje të
kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion të bllokut 1/a i cili rezulton se i
mungon elementi i sigurisë.
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-

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor
vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
e tenderit”, rezulton që oferta e operatorit ekonomik “Kristalina KH” shpk nuk
kualifikohet.

II.9. Në datën 14.08.2019 operatori ekonomik “Kristalina KH” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të
përmbledhur me argumentat si më poshtë:

-

-

-

Lidhur me arsyen e skualifkimit sqarojmë se: Për plotësimin e pikës 2.3.11 kemi
paraqitur mostrën fizikisht dhe të skanuar me emërtimin Tabak letre A3 me
elementë sigurie (fije floreshente)
Nga ana e KVO kjo mostër është cilësuar në përputhje të plotë me kriteret e
vendosura dhe me specifikimet teknike , në këto kushte KVO ka quajtur të
plotësuar kriterin 2.3.11 nga ana jonë.
Për plotësimin e kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.12 kemi paraqitur mostrën
fizike dhe të skanuar me emërtimin “Tabak letre A3 e birosur. Nga ana e KVO kjo
mostër është cilësuar në përputhje të plotë me kriteret e vendosura dhe me
specifikimet teknike , në këto kushte KVO ka quajtur të plotësuar kriterin 2.3.12
nga ana jonë.
Për plotësimin e kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.13 kemi paraqitur mostrën
fizike dhe të skanuar me emërtimin “Kampion blloku 1/a format 80 mmx60mm (në
brendësi i birosur 30 mmx40mm). Lidhur me këtë pikë KVO ka pretendime dhe na
ka skualifikuar se Blloku 1/a i cili rezulton se i mungon elementi i sigurisë.
Ju bëjmë me dije se për plotësimin e kritereve 2.3.11,2.3.12,2.3.13 është përdorur
e njëjta letër e cila përdoret për prodhimin e pullave. Nëse bllokut 1/a do ti
mungonin elementët e sigurisë sikurse pretendoni juve atëherë edhe 2 mostrave të
tjera do ti mungonte ky element sigurie por që ju me të drejtë nuk keni nxjerë
problem për dy mostrat e tjera.
Kjo fletë blloku është për të parë realizimin e birosjes dhe disponimin e makinerisë
si dhe realizmi nga makineria e birosjes të këtij procesi sipas formatit të kërkuar.
Specifikimet dhe llojet e letrës janë për garantuar furnizimin dhe llogaritjen e
kostos. Për sa i përket skedës dhe të dhënave teknike ju si AK duhet të kishit
kërkuar fletë analize letre gjë të cilën nuk e keni kërkuar.
Gjithsesi duam tju theksojmë se kriteri i pikës 2.3.13 ka të bëjë me formatin e
kërkuar të birosjes së pullave dhe nuk është kërkuar kurrsesi në pikën 2.3.13 që
Blloku 1/a të ketë elementë sigurie (megjithse i ka) pra ju si KVO për vlerësimin e
këtij kriteri dhe skualifikimin me argumentin se Blloku 1/a i mungon elementi i
sigurisë keni vepruar në kundërshtim me pikën 2 të nenit 55 të LPP i cili sanksinon
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se AK nuk mund të skualifikojë asnjë ofertë për një kriter i cili nuk është kërkuar
në DT.
Sikurse dhe në këtë rast kur kriteri këkron që mostra do të paraqitet me qëllim
vlerësimin e formatit të kërkuar të birosjes sipas formatit të kërkuar dhe kjo gjë
është plotësuar 100% nga ana jonë , KVO krejtësisht në mënyrë subjektive shkon
dhe skualifikon ofertën tonë me një arsye e cila nuk përfshihet fare si kriter brenda
kriterit të pikës 2.3.13 megjithse e theksojmë sërish se letra e përdorur për dy
mostrat e tjera është e njëjtë dhe me letrën e përdorur për prodhimin e bllokut 1/a.
Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.10. Në datën 20.08.2019 me shkresën nr.847/43 autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranim e ankesës.
II.11. Në datën 28.08.2019 pala ankimuese “Kristalina KH” shpk., ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr.847/47 prot datë 09.09.2019 protokolluar me tonën me
nr.1443/2 prot datë 09.09.2019 me objekt “Dërgohet informacioni dhe mostra”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor dhe
mostrat lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Albdesign PSP”
shpk dhe “Kristalina KH” shpk për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me
arsyetimin se “Nuk plotësohet pika 2.3.12 Sipas kërkesës në Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit, në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST. Operatori ekonomik në përmbushje
të kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion tabak letre në formatin A3 e cila rezulton
se i mungon elementi i sigurisë. • Nuk plotësohet pika 2.3.13 Sipas kërkesës në Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit, në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST. Operatori ekonomik në
përmbushje të kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion të bllokut 1/a i cili rezulton se i
mungon elementi i sigurisë , dhe për Kristalina KH “Nuk plotësohet pika 2.3.13 Sipas
kërkesës në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, në seksionin ”Kapaciteti teknik” e DST.
Operatori ekonomik në përmbushje të kësaj pike ka paraqitur fizikisht një kampion të
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bllokut 1/a i cili rezulton se i mungon elementi i sigurisë”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13
“Kapaciteti Teknik” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi
përcaktohehen kriteret si më poshtë:
2.3.11. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion letre sipas specifikimeve/karakretistikave si më poshtë:
a) Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ;
b) Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, të dukshme vetëm nën
ndriçimin e dritës ultraviolet;
c) Ngjitësi i pullës të jetë i cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër
filatelik apo postar ;
d) Në përmasa jo më të vogel së formati A3.
Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me
dokumentacionin tjetër pjesë të ofertes.
2.3.12. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion tabak letre në formatin A3, të birosur, sipas një nga përmasave të pullave të
kërkuara në Skedën Teknike (referojuni formatit në mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi
duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të
ofertës.
2.3.13. Operatori Ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë dorazi
një kampion të bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i birosur 40 x
30 mm), pa foto. Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së
bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.
III.1.2. Në shtojcën “Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si vijon:


Lidhur me pikën 2.3.12 të kritereve të veçanta të Dokumentave standarte të
tenderit, kapaciteti teknik, ju sqarojmë se:

Tabaku i letres në formatin A3, do të jetë i birosur në të gjithë siperfaqen e tij sipas një
prej përmasave të pullave të kërkuara në Skedën Teknike (referojuni formatit në mm), pa
foto.


Lidhur me pikën 2.3.13 të kritereve të veçanta të Dokumentave standarte të
tenderit, kapaciteti teknik, ju sqarojmë se:

Kampioni i bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i birosur 40
x 30 mm) pa foto, do të jetë i birosur vetem tek pulla si më poshtë.
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Lidhur me pikën 4.b Birosja në tabakun pullë të karnetit të shtojca 10, specifikimet
teknike, të DST-së, ju sqarojmë se, nga autoriteti ynë kontraktor nuk është kërkuar
kampioni për këtë model. Kjo është pjesë e procesit të prodhimit e cila do të realizohet nga
operatori fitues.

III.1.3. 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;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Në nenin 23, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të
përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte
për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur
është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen
nga personat me aftësi të kufizuara”
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III.1.5. Në nenin 27 pika 6 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet
shprehimisht se:
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;
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni
1 “Hartimi i Ofertës”, është përcaktuar shprehimisht: “Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat
që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”.
III.1.7. Nëpërmjet shkresës nr.847/47 prot datë 09.09.2019 protokolluar me tonën me
nr.1443/2 prot datë 09.09.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor dhe mostrat lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III.1.8. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se është kërkuar që operatoret
ekonomik pjesmarres ne tender duhet te paraqesin mostrat e artikujve prane institucionit
diten dhe oren e hapjes se ofertave të tilla si:
-

kampion letre sipas specifikimeve/karakretistikave si më poshtë: Letër pulle 90%
e bardhë me peshë 102gr/m2 ; Me elementë sigurie fije fosforeshente në çdo
pullë, të dukshme vetëm nën ndriçimin e dritës ultraviolet; Ngjitësi i pullës të jetë i
cilësisë që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër filatelik apo postar ; Në
përmasa jo më të vogel së formati A3.

-

një kampion tabak letre në formatin A3, të birosur, sipas një nga përmasave të
pullave të kërkuara në Skedën Teknike

-

një kampion të bllokut 1/a sipas Skedës Teknike, format 80 x 60 mm (në brendësi i
birosur 40 x 30 mm), pa foto.

III.1.9. Referuar sa mw sipwr KPP gjykon se mostra, referuar edhe legjislacionit në fuqi i
shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete
për të prodhuar produktin e kërkuar nga autoriteti kontraktor dhe në përputhje me
specifikimet teknike të kërkuara. Në rastin konkret mostra e paraqitur nga operatorët
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ekonomikë ankimues lidhur me Letër pulle 90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ; Me
elementë sigurie fije fosforeshente në çdo pullë, sikundër e pranon edhe autoriteti
kontraktor është me elementë sigurie në përputhje me atë që është kërkuar në dokumentat
e procedurës së prokurimit objekt ankimi Ndërsa sa i takon karakteristikave teknike për
mostrën tabak letre në formatin A3 dhe kampiomin e bllokut për të cilat autoriteti
kontraktor ka preteduar se nuk përmbajnë elementë sigurie, KPP verifikoi mostrat e
paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues me anë të aparatit të vënë në dispozicion
nga autoriteti kontraktor për leximin e mostrave nën dritën UV. Nga verifikimi i mostrave
KPP konstatoi se mostrat e të dy operatorëve ekonomikë ankimues konkretisht kampioni i
bllokut për “Kristalina KH” shpk dhe tabaku i letrës A3 dhe kampioni i bllokut për
operatorin “Albdesign PSP” shpk përmbanin elementë sigurie të cilat u evidentuan
nëpërmjet aparatit nën dritën ultraviolet, ndryshe nga pretendimet e autoritetit kontraktor
në arsyen e skualifikimit se për këto mostra mungojnë elementët e sigurisë.
Sa më sipër KPP i gjen të mbështetura dhe bazuara pretendimet e ankimuesve se letra e
përdorur për prodhimin e pullave është e njëjtë dhe me letrën e përdorur për prodhimin e
bllokut dhe tabakun e letrës në formatin A3.
III.1.10. Kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë 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 në funksion të realizimit me sukses të
kontratës.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni
verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që
përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë ankimues “Kristalina KH” sh.p.k dhe
“Albdesign PSP” shpk plotësojnë kriteret e kualiifkimit të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi pasi
mostrat e paraqitura përmbanin elementë sigurie.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesve qëndrojnë.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-15672-03-28-2019,
me objekt “Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2019”, me fond limit
8,319,625 leke pa tvsh, zhvilluar në datën 31.07.2019 nga autoriteti kontraktor,
Posta Shqiptare sh.a.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kristalina KH” shpk për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Albdesign PSP” shpk duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Kristalina KH” shpk duke e kualifikuar atë.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk dhe “Kristalina KH” shpk.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1443 Protokolli; Datë 28.08.2019

Nr.1447 Protokolli; Datë 28.08.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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