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   KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                  

    

                                                            

V E N D I M 

K.P.P. 400/2019 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha   Kryetar  

Enkeleda Bega                           Nënkryetar 

Vilma Zhupaj                              Anëtar 

Lindita Skeja   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 25.06.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me: 

 

Objekt:  “Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 

lidhje me kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Rama- 

Graf” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, 

me nr. REF-10209-02-22-2019, me objekt “Loti IV Blerje 

shtypshkrimesh për Spitalin Universitar Obstetrik –Gjinekologjik 

“Mbretëresha Geraldina”, me fond limit 1.637.000 lekë (pa 

TVSH), zhvilluar në datën 20.03.2019, nga autoriteti kontraktor, 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.” 

 

Ankimues:   “Inpress” sh.p.k. 

 Rruga “Siri Kodra, ish –blloku i magazinave, Tiranë 

 

 

Autoriteti Kontraktor:  Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

 Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë 

 

Subjekte i Interesuar: “Rama Graf” sh.p.k. 
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 Lagjja: Kongresi Elbasanit, Rruga Dhimitër Xhuvani, Zona 

kadastrale nr.8521, Pasuria nr.4/70, kati 1., Elbasan 

  

 

 

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 

ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi 

diskutoi çështjen në tërësi, 

 

Vëren: 
 

I 

Vlerësimi paraprak 

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe 

më pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën 

e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e 

percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 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 25.02.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të 

Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr. REF-
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10209-02-22-2019, me objekt  “Loti IV Blerje shtypshkrimesh për Spitalin Universitar Obstetrik 

–Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldina”, me fond limit 1.637.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në 

datën 20.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. 

 

II.2. Në datën 20.03.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit. 

 

II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të 

autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në 

datë 04.04.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë 

procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:  

 

1. “Rama-Graf” sh.p.k.      2.294     lekë,  kualifikuar 

2. “Inpress” sh.p.k.     5.003,13 lekë kualifikuar 

3. “Adel Co” sh.p.k.     5.261,45 lekë, kualifikuar 

4. “Kristalina KH” sh.p.k.    5.734  lekë,  kualifikuar 

5. “Classic Print” sh.p.k.      6.382,80 lekë, kualifikuar 

6.  “Shtëpi botuese shtypshkronja Morava” sh.p.k.   

6.544,40 lekë, kualifikuar 

   7.  “Dynamix” sh.p.k.    6.622 lekë, kualifikuar 

 

 

II.4. Operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k. në datën 09.04.2019 ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Rama -

Graf” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të prokurimit. Konkretisht operatori ekonomik ankimues 

në ankesën e tij argumenton si më poshtë vijon: 

[…]Te nderuar  zoterin], 

Autoriteti kontraktor  Agjencia   e Blerjeve  te Perqendruara, ne  daten  25.02.2019     ka publikuar   

ne faqen  e internetit te  Agjencise   se Prokurimit     Publik,  proceduren e prokurimit    objekt:   

"Botime.    Printime   dhe Materiale  Shtypshkrimi  ".  Ndare  në  4 (kater) Lote"  - "Loti IV.  - 

"Blerje  shtypshkrlmesh" për Spitalin Universitare  Obstetrik  - Gjinekologjik "Mbreteresha  

Geraldina" -  Marreveshje  Kuader  -  me nje operator ekonomik  ku te  gjitha  kushtet  jane  te  

percaktuara.    me fond   te marreveshjes   kuader:  me  shumatore   te cmimeve per njesi 6,734.50  

(gjashte  mije e shtateqind  e tridhjete  e kater. pike pesedhjete)   leke  pa TVSH, e cila u zhvillua    

me date 20.03.2019   {afati  perjundimtar per dorezimin  e ofertave). 

Vleresirni    i    Ofertave    te  Tenderit    per   proceduren    e   prokurimit    te   lartperrnendur  u   

zhvillua nga Autoriteti  Kontraktor ne daten  04.04.2019.  Ne kete procedure   prokurimi   paraqiten   

ofertat   ekonomike me shumatore të cmimeve   per   njesi  (pa  TVSH) operatoret     ekonornike    

te   poshteshenuar,    te   cilet autoriteti    kontraktor   i  klasifikoi    ne kete  rnenvre: 

 

1. "Rama - Graf" 2294.00 teke Kualifikuar 

2. "Inpress" 5003.13 teke Kualifikuar 

3. "Adel CO" 5261.45 Leke Kualifikuar 

4. Kristalina. KH 5734.00 Leke Kualifikuar 
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5. Classic Print 6382.BOLeke Kualifikuar 

6. Shtepia Botuese Shtypshkronja  Morava  

6544.40 teke Kualilikuar 

7. Dynamix Group 6622.00 Leke Kualifikuar 

Duke qene  se ky  vendim   i  Komisionit  te  Vleresimit   te Autoritetit  Kontraktor   eshte  i    gabuar,  

dhe  bie  ne kundershtim   me dispozitat  ligjore  dhe nenligjore te fushes,   ne fuqi,  mbeshtetur  ne 

nenin 63 pika   2,  e ligjit nr 9643, date  20.11.2006   "Per Prokurimin Publik",  i   ndryshuar si 

edhe Vendimit  te Keshillit te Ministrave  nr.914, date 29.12.2014   "Per rregullat  e prokurimit  

publik",  i  ndryshuar',  ne vijim te procesit te vleresimit  te ofertave per tenderin,  dhe brenda 

afatit  7 ditor  nga dita   e neserrne   e punes  e njoftimit  te ketij  vendimi,  meposhte  Ju 

parashtrojrne  kundershtite   tona mbi  arsyet  ligjore ku bazohen  keto  kundershti: Persa i  perket 

vendimit   per Kualifikimin   e Operatorit   Ekonomik  "Rama  -  Graf'  shpk.,   Ju paraqesim 

kundershtite   tona si vijon: 

1. Operatori   ekonomik   "Rama -  Graf', ka paraqitur  nje oferte  ekonomike    teresisht  dhe 

anomalisht  te ulet. 

Fondi  i  marreveshjes kuader, i  percaktuar  ne  DST  per  kete  procedure   prokurimi   eshte  

shumatorja   e çmimeve  per  njesi  6,734.50   (gjashte  mije  e shtateqind e tridhjete  e kater.  pike  

pesedhjetes  leke  pa TVSH.   Oferta   ekonornike   e  paraqitur   nga  operatori   ekonomik   "Rama   

-   Graf"   eshte   shumatorja    e çmimeve  per njesi   ne  vleren   e 2,294.00  (dymije e dyqind   e 

nentedhjete    e kater)  leke  pa  TVSH.    Thene ndryshe  kjo oferte  eshte  66%  (gjashtëdhjetë e 

gjashtë )   me  e ulet  se vlera   e fondit  limit;  si  dhe 58% (peëdhjetë e tetë)  me e ulet  se mesatarja 

e ofertave  te  vlefshme te te gjithe  operatoreve  ekonomike pjesernarres, mesatarja e te cilave  

eshte  ne vleren  e 5,405.97 leke  (pa Tvsh). Do te  mjaftonin   vetem  keto  vlera  (të dhena  

matematikore qe kjo oferte  ekonomike   e paraqitur   nga operatori  ekonomik   "Rama  -  Graf'  

te konsiderohej  anomalisht  e ulet,   dhe si rrjedhoje  te konsiderohej   e papranueshme   nga AK. 

Gjithesesi,   bazuar   nga  vete   infonnacioni   sqarues   qe  ky  operator  ekonomik   i   ka  paraqitur 

autoriteti kontraktor  (informacion   ky qe  eshte  marre  nga faqa zyrtare  elektronike  e internetit  

ti! APP),   meposhte Ju  parashtrojme   ne  menyre   te  detajuar   se  ky  operator   ekonomik,   

bazuar   ne  cmimet    per  njesi   te ofertuara,   nuk arrin  te realizoje  me shume  se 50%  te 

artikujve/rnallrave    te kerkuara  nga  DST  per kete procedure  te prokurimit  publik. 

Fillimisht  do te donim  t' ju parashtronim  se procesi  i prodhimit  te produkteve  i artikujve   te 

shtypshkrimit eshte kompleks,  dhe ekzistojne  nje sere faktoresh,   te cilet  diktojnë   ne menyre  te 

drejteperdrejte  koston  e prcdhimit,    dhe  si  rrjedhoje   cmimet  e  ofruara   per  klientet.    Zërat  

kryesorë të  kostove  që  ndikojne drejteperdrejtë ne procesin  e prodhimit  në menyrë te  

përmbledhur   jane:   i)  Kosto  e lendeve dhe materialeve  te  para  (leter,   lastra,   boira,  etj):   

ii)  Kosto e  punes (orët e punës)  e stafit   teknik  dhe administrativ;    iii) Shpenzimet  e 

pergjithshme  administrative,   etj. 

Gjithashtu, duke  Ju informuar  paraprakisht  se sqarimi   i  dhene  nga operatori  ekonomik   

"Rama  -  Graf", drejtuar  autoritetit   kontraktor,  Agjencia   e Blerjeve   te Perqendruar,  nuk 

eshte aspak  i  sakte,  ne lidhje   me percaktimin   e bere nga  ky operator  se: "Baze  kryesore  e 

kostos  se materialit   per  te giithe   artikujt   që prodhohen pervec  të tjerave  eshte letra  e cila 

ndikon   totalisht  në koston e artikujve të kërkuar. 
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... pasi  kosto   e letres,  ne raport  me  koston  perfundimtare   te  artikujve  tc  shtypshkrimeve,   

zë  nje  rol  te rendesishern   qe   varion   nga   30%  deri   ne   50%   te  kostos   totale   te   

produkteve    te perfunduara  te shtypshkrimeve,    por  kurresesi    nuk  mund  te thuhet   se  kosto  

e letres   ndikon   totalisht ne  koston   e produkteteve te shtypshkrimeve. 

 

Gjithesesi,  duke marre  te mireqene  edhe  kete analize  sqaruese,  teresisht  te  gabuar  dhe re 

qellimshme    te operatorit   ekonomik   "Rama  -  Graf”,  perseri  ky  operator  ekonomik  bazuar  

ne  oferten   ekonomike   te paraqitur  prane  AK,  perseri  nuk  mund te realizoje   me shume  se 

50% te produkteve/mallrave  te kerkuara nga DST. 

 

Meposhte  gjeni referojmë Tabelat  sqaruese  mbi pohimet  tona.[...] Tabela1. 

 

Legjenda: 

Kalona 1 - Sasite e Pritshme sipas përcaktimevene DST; 

Kalona 2 - Cmim! per njesi iofertuar nga "Rama - Graf", sipas informacionitsqarues te ti]; Kolona 

3 - Numri i fleteve per njesi, sipas specifikimeve teknike te percaktuarone DST; 

Kolona 4 - Cmimi i letres per 1 flete a4, duke iu referuar animit  te oercaktuor nga vete "Rama - 

Graf"; Kalona 5 - Kosto e prodhimit te artikujve te kerkuat nga DST, duke marre per baze vetem 

koston e letres (pro duke perjashtuar  te gjitha  kostot e tjera, qe sic e theksuam zene 50%-70%   

te kostos totale); 

Kolona 6 -  Diferenca nëperrmjet cmimeve per njesi te ofertuara nga "Rama - Graf" dhe kostos se 

letres per njesi qe nevojitet per prodhimin e secilit prej produkteve. 

Sic mund  te  verehet   lehtesisht,    me shume  se 50% te  produkteve   te kerkuara   nga  DST,   nuk  

mund  te realizohen/prodhohen duke  marre  per  baze vetern  koston  e letres,   bazuar  nga 

percaktimet    e bera nga vete  operatori   ekonomik   "Rama -  Graf". 

Siç  mund  te  verehet   lehtesisht,  gjithashtu,   shumatorja   e  cmimeve   per  njesi,  vetem  e kostos  

se letres eshte:   2,109.58  [dvmije e njeqind e nente presje pesedhjete e gjashte) leke  (pa  Tvsh).   

Pra pothuajse   e njejte   me  oferten    ekonomike   te  paraqitur    nga  operatori    ekonomik   

"Rama  -   Graf",   e  cila   eshte  ne vleren  e 2,294.00   tdymije   e dyqind  e nentedhjete    e kater)  

leke pa Tvsh. Ketu  e gjejme   me  vend  te ritheksojme    qe  kosto   e letres,   ze vetern   30%  - 

50%  te  kostos   totale   te produkteve   te shtypshkrimeve. 

Gjithashtu,   ketu  do te  donim  te theksonim   qe ne kete  analize,  nuk  eshte  rnarre  parasysh  

asnje  marzh fitimi   (pro marzhi  i fitimit   eshte  konsideruar   "O” 

Tabela 2 [...] 

Legjenda: 

Kolona 1 - Sasite  e Pritshme   sipas e përcaktimeve ne DST; 

Kolona 2 - Cmirni per njesi i ofertuar  nga  "Rama - Graf", sipas informacionit sqarues  te tij; 

Kolona 3 - Numri  ifleteve  per njesi, sipas specifikimeve teknike te percaktuaro ne DST; Kalona 

4 - Ctnimi i letres per 1 flete a4, duke iu referuar cmimit te percaktuar nga vete 

"Rama - Graf" 

Kalona 5 - Kosto e prodhimit te artikujve te kerkuor  nga  OST, duke marre per baze vetem 

koston  e letres (pro duke perjashtuar  te gjitha  kostot  e tjera, qe sic e theksuam zene 50%-70%  

te kostos totale); 
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Kolona 6 -  Diferenca ndermjet cmimeve per njesi te ofertuara  nga "Rama - Graf" dhe kostos 

se letres per njesi qe nevojitet  per prodhimin e secilit  prej produkteve. 

Ne tabelen   2,  jane  paraqitur   vetem  ato  produkte    te  kerkuara   nga DST,  per  te  cilat  kosto  

e letres,   e deklaruar    nga  vete   operatori   ekonomik    "Rama   -   Graf'   eshte   me  e  larte   

se  oferta    ekonomike    e paraqitur   nga ky operator.   Fakt   ky, i  cili e ben teorikisht  dhe 

ekonomikisht     te  pamundur  realizimin   e ketyre   produkteve. 

 

Sic mund  te  konstatohet    lehtesisht,   pretendimet    e  operatorit    ekonomik   "Rama  -  Graf",   

jo vetern   qe nuk  qendrojne    (dhe ketu nuk e  konsiderojme fare  te nevojshme te analizojme 

pretendimet  e keti! operatori, ne lidhje me kapacitetet teknike apo eksperiencat e  tij te 

meparsbme, etj.), pasi bazuar  ne tabelat   e paraqitura   rnesiper, keto pretendime   konsiderohen   

qesharake. 

 

Persa  mesiper,   ne perputhje   me nenin  56 te  Ligjit  nr.9643   date  20.11.2006    "Per prokurimin  

publik",  i ndryshuar;   te  nenit  66 pika 5 te VKM nr.  914 date  29.12.2014     "Per miratimin e 

rregul/ave te prokurimit publik'',  i   ndryshuar;   te pikes 4.1   te Manualit   nr.02  date  06.02.2018   

te APP-se; te pikes  3.3  te OT,  ne lidhje  me proceduren   e prokurimit  Procedure  e  hapur  -  

Prokurim  Elektronik-    Marreveshje    Kuader  -  me nje    operator    ekonomik    ku  te  gjitha   

kushtet   jane   te   percaktuara,    me  objekt:    "Loti  IV.   -  "Blerje shtypshkrimesh"   per Spitalin  

Universitare  Obstetrlk  - Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldin«'",   me fond te  marreveshjes   

kuader:    me  shumatore   te  çmimeve per  njesi   6,734.50     (gjashte   mije  e shtateqind   e 

tridhjete  e kater,   pike pesedhjetes   leke pa TVSH,  e zhvilluar  me date  20.03.2019,   ... 

 

... Autoriteti     Kontraktor,     Agjencia    e  Blerjeve    te  Perqendruara,     do   te   duhet    te   

konsideroje  te pavlefshme   dhe  te papranueshme    oferten ekonomike   te paraqitur   nga 

operatori    ekonomik    "Rama  - Graf",  te skualifikoje    kete  operator ekonomik,   ... 

 

•.. si  dhe  te   shpalle   fitues   te   procedures    se  prokurimit     te   lartpermendur,   operatorin     

ekonomik "lnpress"   shpk. 

 

II.4.1. Referuar dokumentacionit bashkëlidhur ankesës së operatorit ekonomik ankimues, si dhe 

informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, ky i fundit në datën 15.04.2019, me anë të 

shkresës nr.628/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues duke e 

refuzuar atë. Konkretisht, autoriteti kontraktor argumenton: 

“[…]Prane Agjencise  se Blerjeve  te Perqendruara,   eshte depozituar  ankesa protokolluar  me 

tonen me m.628  prot. date 09.04.2019,    nga ofertuesi  "lnpress"   SHPK,  per vleresimin  e 

Komisionit  te Vleresimit  te Ofertave  (KVO)  per proceduren   e prokurimit,   "Procedure  e 

Hapur"   zhvilluar  me Marreveshje    Kuader,   me  objekt:   Loti   IV   "Blerje   shtypshkrimesh    

per   Spitalin   Universitare Obstetrik   -  Gjinekologjik    "Mbreteresha    Geraldina""     me fond   

limit  1,637,000      (nje mi/ion  e gjashteqind   e tridhjete  e shtate  mije )  leke  pa  TVSH,   brenda  

7 diteve  nga  dita  kur  ankimuesi eshte  vene  ne dijeni  ose duhet  te ishte  vene  ne dijeni.  Me 

manjen   e ankeses  me shkrim,  organi qendror   bleres   pezulloi   vazhdimin   e  procedures   se  
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prokurimit,    deri  ne  marrjen   e  vendimit perfundimtar   sipas parashikimeve   ne nenin  63 te 

ligjit  nr. 9643 date 20.11.2006   "Per prokurimin publik". 

Ne rnbeshtetje  te nenit 63 te ligjit nr.  9643 date 20.11.2006  "Per prokurimin   publik",  i 

ndryshuar, pika  2,   3,    5   ne te  cilin  parashikohet   se  "Ankesa   kunder  vendimeve   te 

autoritetit   kontraktor   i paraqitet,   se  pari,   me  shkrim,   autoritetit   kontraktor   ne fjale   

brenda   7  diteve   nga  dita  kur ankimuesi  eshte  vene ne dijeni  ose duhet  te ishte vene ne dijeni 

per  shkeljen  e pretenduar,  sipas ketij   ligji.    Me   marrjen   e  ankeses   me   shkrim,    autoriteti   

kontraktor   pezullon    vazhdimin   e 

procedures   se prokurimit,  derisa  ankesa  te jete  shqyrtuar plotesisht, perfshire  dhe nxjerrjen  

e nje 

vendimi  perpara   skadimit   te a.fatit kohor.  Autoriteti   kontraktor   shqyrton  ankesen  dhe  merr  

nje vendim  te arsyetuar   brenda  7 diteve pas  marrjes  se ankeses,  te cilin duhet  t 'ia  njoftoje  

ankuesit Jo  me  vone  se  ne  diten  vijuese  te punes.   Ndaj  vendimit  perfundimtar    te  autoritetit   

kontraktor mund  te behet  ankim  ne Komisionin   e Prokurimit   Publik,  ne perputhje   me piken 

6 e ne vijim te ketij  neni''   si dhe  te  VKM  m.914   date  29.12.2014   "Per  miratimin   e rregullave   

te prokurimit publik"   e ndryshuar,  neni  78,  pika 5,    ne te cilin theksohet  se:  "Gjate procedures 

se prokurimit, ankesat  kunder  vendimeve  te autoritetit  kontraktor  duhet te dorezohen fillimisht 

prane  autoritetit kontraktor   brenda   7 diteve  nga  dita  e neserme  punes,   nga  data  kur  

ankimuesi   eshte  vene  ne dijeni  ose  duhet  te  ishte  vene  ne  dijeni  per  kete  shkelje  te  ligjit",   

pasi  u shqyrtuan  te  gjitha 

dokumentat   e vena  ne  dispozicion   per  kete  procedure  prokurimi,   Ju komunikojme   vendimin  

si me poshte:  

Ankimuesi   "lnpress"SHPK ka  ankimuar   kualifikimin   e ofertes  se  ofertuesit   "Rama-Gra'f 

shpk me pretendimin  si vijon: 

 

1. Pretendonte padrejte  kualifikimin e ofertuesit "Rama-Graf'sh.p.k, per  arsye  se sipas  

ankimuesit   "Inpress"   shpk,  operatori   ekonomik   "Rama  -  Graf',   ka  paraqitur   nje oferte   

ekonomike    teresisht   dhe  anomalisht   te  ulet.   Fondi   i    marreveshjes    kuader,   i percaktuar   

ne DST  per  kete  procedure  prokurimi   eshte  shumatorja   e cmimeve  per  njesi 

6,734.50    (gjashte  mije  e shtateqind  e tridhjete   e kater  pike   pesedhjete)   leke  pa  TVSH. 

Oferta  ekonomike   e paraqitur  nga  operatori  ekonomik   "Rama-Graf'  eshte  shumatorja   e 

cmimeve  per  njesi  ne vleren  e 2,294.00    (dymije  e dyqind  e nentedhjete   e kater)  leke pa 

TVSH.  Pra sipas  ankimuesit  kjo oferte  eshte  66%  (gjashtedhjete   e gjashte  perqind)  me e ulet 

se vlera e fondit  limit;  si dhe 58% (pesedhjete  e tete perqind)  me e ulet se mesatarja  e ofertave  

te vlefshrne  te te gjithe operatoreve  ekonornike  pjesemarres,  mesatarja  e te cilave eshte  ne 

vleren  e 5,405.97    (pesemije  e katerqind  e pese presje  nentedhjete   e shtate)  leke pa  TVSH.   

Do  te  mjaftonin   vetem  keto  vlera  (te  dhena  matematikore),   qe  kjo  oferte ekonomike   e  

paraqitur   nga  operatori   ekonomik   "Rama-   Graf'   sh.p.k  te  konsiderohej anomalisht   e ulet,  

dhe  si rrjedhoje  te konsiderohej   e papranueshrne   nga  AK.   Gjithsesi, bazuar  nga  vete  

informacioni   sqarues  qe ky operator  ekonomik  i  ka paraqitur  autoritetit kontraktor   

(informacion   ky qe  eshte  marre  nga  faqja  zyrtare  elektronike   e internetit   te APP),   ankimuesi    

"Inpress"   sh.p.k   ka parashtruar   ne menyre  te detajuar  se ky operator ekonomik,   bazuar  ne 

cmimet  per  njesi  te  ofertuara,  nuk  arrin  te realizoje  me  shume  se 
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50% te artikujve/mallrave    te kerkuara  nga DST per  kete procedure  te prokurimit  publik. 

Fillimisht  ankimuesi  "lnpress"   sh.p.k   ka parashtruar  se procesi  i  prodhimit  te produkteve 

I artikujve   te  shtypshkrimit   eshte  kompleks,   dhe  ekzistojne   nje  sere  faktoresh,   te  cilet 

ndikojne  ne menyre  te drejteperdrejte   ne koston  e prodhimit,  dhe  si rrjedhoje  cmimet  e 

ofruara  per  klientet,  Zerat  kryesore  te kostove  qe ndikojne  drejteperdrejte   ne procesin  e 

prodhimit  ne menyre  te permbledhur  jane: 

i)          Kosto  e lendeve  dhe materialeve  te para (leter,  lastra,  bojra,  etj.); 

ii)         Kosto  e punes  (oret e punes)  e stafit teknik  dhe administrativ; 

 

iii)        Shpenzimet  e pergjithshme  administrative,  etj. 

 

Gjithashtu   ankimuesi   pretendon   se  sqarimi   i   dhene  nga  operatori   ekonomik   "Rama   - 

Graf'  sh.p.k   drejtuar  autoritetit  kontraktor,  Agjencia  e Blerjeve  te Perqendruar,  nuk eshte 

aspak  i   sakte,   ne  lidhje  me  percaktimin   e  bere  nga  ky  operator   se:  "Baze  kryesore   e 

kostos  se materialit  per te gjithe artikujt  qe prodhohen,  pervec  te tjerave  eshte  letra e cila 

ndikon  totalisht   ne  koston  e  artikujve   te  kerkuar.;."    pasi  kosto  e  letres,   ne  raport  me 

koston  perfundimtare   te artikujve  te shtypshkrimeve,   ze nje rol te rendesishem   qe varion nga  

30%  deri  ne  50%  te  kostos  totale  te produkteve   te perfunduara   te  shtypshkrimeve, por   

kurresesi    nuk   mund   te  thuhet   se  kosto   e  letres   ndikon   totalisht    ne  koston   e produkteteve   

te shtypshkrimeve. Ankimuesi  pretendon  se gjithsesi,  duke marre te rnireqene  edhe kete analize  

sqaruese,  teresisht  te gabuar  dhe  te  qellimshme   te  operatorit   ekonomik   "Rama   -  Graf'  

sh.p.k    perseri  ky  operator ekonomik,  bazuar  ne oferten  ekonomike  te paraqitur  prane  AK,  

nuk mund te realizoje  me shume se 50% te produkteve/mallrave    te kerkuara  nga  DST.  

Bashkagjitur   ankeses  ,ankimuesi   ka vene edhe tabelen  sqaruese  mbi pohimet  e tij. Sipas 

ankimuesit  me shume  se 50% te produkteve  te kerkuara  nga DST,  nuk mund te prodhohen, duke  

marre  per  baze  vetem  koston  e letres,  bazuar  nga  percaktimet   e bera  nga  vete  operatori 

ekonomik   "Rama-Graf'.  Gjithashtu   shumatorja   e cmimeve  per  njesi,  vetem  e kostos  se  

letres eshte:  2,109.58    (dyrnije  e njeqind  e nente  presje  pesedhjete   e tete)  leke  pa TVSH.  

Pra  shume pothuajse   e njejte  me  oferten  ekomomike   te paraqitur  nga  operatori  ekonomik   

"Rama-Graf',  e cila eshte ne vleren e 2,294.00   (dymije  e dyqind  e nentedhjete  e kater ) leke pa 

TVSH. Ankimuesi    rithekson  se   kosto  e letres,  ze vetem  30%  - 50% te kostos  totale  te 

produkteve   te shtypshkrimeve   dhe  gjithashtu,  ka theksuar  qe ne kete  analize,  nuk  eshte  mane  

parasysh  asnje marzh  fitimi  (pra  marzhi  i   fitimit  eshte  konsideruar   "O".(Bashkangjitur     

ankeses  tabela  2).   Ne tabelen  2,  jane  paraqitur  vetem  ato produkte  te  kerkuara  nga  DST,  

per te cilat  kosto  e Ietres,  e deklaruar   nga  vete  operatori   ekonomik   "Rama   -Graf   eshte  

me  e larte  se  oferta  ekonomike   e paraqitur   nga  ky  operator.   Fakt  ky,   i   cili  e  ben  

teorikisht   dhe  ekonomikisht    te  pamundur realizimin   e ketyre  produkteve   pra  pretendimet   

e operatorit   ekonomik   "Rama-Graf'sh.p.k,   jo vetem  qe  nuk  qendrojne   dhe  ketu  ankimuesi   

nuk  e konsideron   fare  te  nevojshme   te  analizoj pretendimin    e   ketij   operatori,    ne   lidhje   

me   kapacitetin    teknik   apo   eksperiencat    e  tij   te rneparshme,  por bazuar  ne tabelat  e 

paraqitura  ,  keto pretendime  i ka konsideruar  si qesharake. Persa me siper,  ankimuesi  kerkon  

skualifikimin   e operatorit  ekonomik  "Rama-Graf'  shpk dhe te shpalle   fitues   te   procedures    

se   prokurimit    Loti   IV   "Blerje    shtypshkrimesh    per   Spitalin Universitare   Obstetrik  -  
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Gjinekologjik   "Mbreteresha   Geraldina '"'  me fond  limit  I, 637,  000 (nje milion  e gjashteqind   

e tridhjete   e shtate  mije)  leke  pa  TVSH  operatorin   ekonomik   'Inpress" sh.p.k. Grupi   

shqyrtimit    te  ankeses   verifikoi   dokumentat    e  tenderit,   procesverbali    i    mbajtur   nga 

komisioni   i   vleresimit   te  ofertave   lidhur   me  proceduren    e  vleresimit   si  dhe  dokumentat   

e dorezuara  nga ofertuesi  per kete procedure,  Ju komunikojme   vendimin  si me poshte: Bazuar  

ne ligjin  nr. 9643 date 20.11.2006  "Per  prokurimin  publik"   neni  56 pika  1    "Per  oferten 

anomalisht te ulet" ku thuhet: "Kur  autoriteti  kontraktor  veren se nje ose me shume  oferta per 

kontratat   e  mallrave,   puneve   apo  sherbimeve,   Jane   anomalisht   te  uleta,   ai,   perpara   

se  t 'i kualifikoje  ato,  kerkon  me shkrim shpjegime  per  elemente  te vecanta  te ofertes ....  "; 

Nga  dokumentat   e dorezuara  nga ofertuesi  rezulton  se oferta  e ketij te fundit  eshte  anomalisht  

e ulet, Per kete arsye  Komisioni  i  Vleresimit  te Ofertave  ka kerkuar  nga ky operator,  shpjegim  

me shkresen  nr.prot  590 date  02.04.2019.   Ofertuesi   "Rama  Graf'   ka kthyer  pergjigje  me  

shkresen nr.prot  590/1  date  04.04.2019  ku ka shpjeguar   elementet  e vecante  te ofertes  te 

kerkuar  ne ligj dhe ne shkresen  e derguar. Pas shqyrtimit  te kthim  pergjigjes  per oferten  

anomalisht  te ulet nga ofertuesi  sqarojme  si me poshte: 

Ofertuesi   "Rama   Graf'   sh.p.k  ka  bere  te  ditur  ne  pergjigjen   e  tij,   argumentat   dhe  

arsyen   e paraqitjes  te nje oferte anomalisht  te ulet.  Nga analiza  e argumenteve   dhe arsyetimit  

te paraqitjes se  kesaj   oferte,    nuk  konstatohen    parregullsi.    Oferta   ekonomike    e  paraqitur   

ka  argumenta perkatese   nga  ofertuesit   per  nga  ana  ekonomike   te  mallrave   te  ofruara,   

zgjidhjeve   teknike, orgjinalitetit   te punes  dhe  zbatueshmerise   se detyrimeve,   ne perputhje   

me  ligjin.   duke  qene  te bindur  se oferta  e paraqitur  eshte  konform  parashikimeve   ligjore  

mete   gjitha  elementet  e saj,   u vendos  te pranohet  si e rregullt. 

Per arsyet e mesiperme,  kualifikimi i  operatoritekonomik "Rama-GRAF" sh.p.k  eshte  i drejte  

dhe pretendimi i ankimuesit "lnpress"sh.p.k nuk pranohet. Sa me siper,  ju bejme  me dije se kunder  

vendimit  te organit  qendror  bleres  mund te behet ankim ne Komisionin  e Prokurimit  Publik,  

ne perputhje  me nenin 63,  pika 6,  te LPP. Sa me siper,  ju  bejme  me dije se kunder  vendimit  te 

organit  qendror  bleres  mund te behet ankim ne Komisionin  e Prokurimit  Publik,  ne perputhje  

me nenin 63,  pika 6,  te LPP.[…] 

 

II.4.2. Në datën 24.04.2019 operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në 

Komisionin e Prokurimit Publik ku kërkon skualifikimin e operatorit ekonomik “Rama Graf” 

sh.p.k. Konkretisht, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë autoritetit 

kontraktor.  

 

II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 750/1 prot., datë 03.05.2019, protokolluar me tonën në datën 

06.05.2019, me objekt “Dërgim dokumentacioni për Lotin IV, për procedurën e prokurimit me 

objekt “Blerje shtypshkrimesh për Spitalin Universitar Obstetrik –Gjinekologjik “Mbretëresha 

Geraldina”, si dhe shkresën nr. 750/4prot., datë19.06.2019, protokolluar me tonën në datën 

19.06.2019 me objekt “Kthim përgjigje”,është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik 

informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin 

e ankesës së operatorit ekonomik ankimues. 

 

III 
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Komisioni i Prokurimit Publik 

 

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe 

dokumentacionit të autoritetit kontraktor  

 

Arsyeton 

 

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k.për skualifikimin 

e operatorit ekonomik Rama- Graf” sh.p.k.me arsyetimin se: “[...]1. Operatori   ekonomik   "Rama 

-  Graf', ka paraqitur  nje oferte  ekonomike    teresisht  dhe anomalisht  te ulet. 

Fondi  i  marreveshjes kuader, i  percaktuar  ne  DST  per  kete  procedure   prokurimi   eshte  

shumatorja   e çmimeve  per  njesi  6,734.50   (gjashte  mije  e shtateqind e tridhjete  e kater.  pike  

pesedhjetes  leke  pa TVSH.   Oferta   ekonornike   e  paraqitur   nga  operatori   ekonomik   "Rama   

-   Graf"   eshte   shumatorja    e çmimeve  per njesi   ne  vleren   e 2,294.00  (dymije e dyqind   e 

nentedhjete    e kater)  leke  pa  TVSH.    Thene ndryshe  kjo oferte  eshte  66%  (gjashtëdhjetë e 

gjashtë )   me  e ulet  se vlera   e fondit  limit;  si  dhe 58% (peëdhjetë e tetë)  me e ulet  se mesatarja 

e ofertave  te  vlefshme te te gjithe  operatoreve  ekonomike pjesernarres, mesatarja e te cilave  

eshte  ne vleren  e 5,405.97 leke  (pa Tvsh). Do te  mjaftonin   vetem  keto  vlera  (të dhena  

matematikore qe kjo oferte  ekonomike   e paraqitur   nga operatori  ekonomik   "Rama  -  Graf'  

te konsiderohej  anomalisht  e ulet,   dhe si rrjedhoje  te konsiderohej   e papranueshme   nga AK. 

Gjithesesi,   bazuar   nga  vete   infonnacioni   sqarues   qe  ky  operator  ekonomik   i   ka  paraqitur 

autoriteti kontraktor  (informacion   ky qe  eshte  marre  nga faqa zyrtare  elektronike  e internetit  

ti! APP),   meposhte Ju  parashtrojme   ne  menyre   te  detajuar   se  ky  operator   ekonomik,   

bazuar   ne  cmimet    per  njesi   te ofertuara,   nuk arrin  te realizoje  me shume  se 50%  te 

artikujve/rnallrave    te kerkuara  nga  DST  per kete procedure  te prokurimit  publik. 

Fillimisht  do te donim  t' ju parashtronim  se procesi  i prodhimit  te produkteve  i artikujve   te 

shtypshkrimit eshte kompleks,  dhe ekzistojne  nje sere faktoresh,   te cilet  diktojnë   ne menyre  te 

drejteperdrejte  koston  e prcdhimit,    dhe  si  rrjedhoje   cmimet  e  ofruara   per  klientet.    Zërat  

kryesorë të  kostove  që  ndikojne drejteperdrejtë ne procesin  e prodhimit  në menyrë te  

përmbledhur   jane:   i)  Kosto  e lendeve dhe materialeve  te  para  (leter,   lastra,   boira,  etj):   

ii)  Kosto e  punes (orët e punës)  e stafit   teknik  dhe administrativ;    iii) Shpenzimet  e 

pergjithshme  administrative,   etj. 

Gjithashtu, duke  Ju informuar  paraprakisht  se sqarimi   i  dhene  nga operatori  ekonomik   

"Rama  -  Graf", drejtuar  autoritetit   kontraktor,  Agjencia   e Blerjeve   te Perqendruar,  nuk 

eshte aspak  i  sakte,  ne lidhje   me percaktimin   e bere nga  ky operator  se: "Baze  kryesore  e 

kostos  se materialit   per  te giithe   artikujt   që prodhohen pervec  të tjerave  eshte letra  e cila 

ndikon   totalisht  në koston e artikujve të kërkuar[…].”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:  

 

 

III.1.1. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar 

parashikon se “[…] 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e 

mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin 
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e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 

3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:  

a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara; 

 b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi 

për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;  

c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;  

ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku 

do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.  

2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të 

informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit 

të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet 

e saj[…]”. 

III.1.2. Në nenin 66 pika 5 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikon se “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni 

i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët 

sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës 

anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme: Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak 

oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më 

shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë 

oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të 

jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si 

anomalisht të ulëta, komisioni I vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, 

përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në 

çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet 

për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP. […]” 

III.1.3. Nga interpretimi literal i nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se barra e provës mbi argumentin e 

ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe në zbatim të VKM 914/2014. Gjithashtu, K.P.P. gjykon se 

argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative për 

ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet 

të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit 

ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor zgjidhjet 

teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, 

që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve. Gjithashtu 

është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve është konstatuar anomalisht e ulët të 

paraqesin prova shkresore para autoritetiti kontraktor në lidhje me origjinalitetin e punëve, 

mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi, si edhe së fundmi duhet të vërtetojë 

zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku 

do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. K.P.P. gjykon se katër kushtet e 

mësipërme të parashikuara nga lex specialis janë kushte kumulative të cilat më anë të provave 

shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë ankimues, 

oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. Referuar nenit 56 pika 2 të LPP-së autoriteti kontraktor 
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i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. 

Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur 

nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. K.P.P gjykon se nga 

interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangijen 

e riksut që mund të sjellë një ofertë e cila rezulton anomalisht e ulët. K.P.P. gjykon se risku që 

shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime ku ndër të tjera si: 

rreziku për mos kryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së operatorit 

ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e shërbimit brenda 

afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos kryerja e shërbimit 

gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në rast të mos zbatimit të kontratës nga 

ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët. Gjithashtu, K.P.P. thekson se 

referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi” i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen 

për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore.të sigurojë 

mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i fondeve 

publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i 

përzgjedhjes së ofertës fituese referuar “çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve 

dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar 

formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj. 

III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik verifikoi ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Rama 

Graf” sh.p.k., dhe nga ky verifikim rezulton se, nga ana e këtij të fundit është paraqitur oferta 

ekonomike, plotësuar sipas zërave të kërkuara nga autoriteti kontraktor. Nga llogaritjet e kryera 

nga Komisioni i Prokurimit Publik, referuar bazës ligjore si më sipër cituar (shiko pika III.1.2.), 

rezulton se oferta e operatorit ekonomik “Ram Graf” sh.p.k., është anomalisht e ulët dhe sipas 

informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se edhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e ka 

konstatuar këtë fakt, dhe ka kërkuar që nga operatori ekonomik të paraqitej analiza e çmimeve të 

ofruara, me anë të shkresës nr. 590 prot, datë 02.04.2019. Nga shqyrtimi i informacionit dhe 

dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se nga ana e operatorit ekonomik 

“Rama Graf” sh.p.k., me synim justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët është 

dorëzuar dokumenti nr. 590/1 prot.,  datë 04.04.2019, “Argumentimi dhe analiza e kostos për 

cmimet e paraqitura në tenderin me objekt “Loti IV Blerje shtypshkrimesh për Spitalin Universitar 

Obstetrik –Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldina”, për zbërthimin e zërave të ofertës, shoqëruar 

me fatura tatimore shitje. 

III.1.5. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim argumentimet e 

ofertës ekonomike, të paraqitura nga shoqëria “Rama Graf” sh.p.k. Sipas informacionit dhe 

dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se, me synim 

justifikimin/argumentimin e ofertës anomalisht të ulët, nga ana e operatorit ekonomik “Rama 

Graf” sh.p.k., është dorëzuar dokumenti “Argumentim cmimi” me zërat përkatës të shpenzimeve 

për secilin titull dhe vlerën totale të tyre, por nga analiza e kryer për  disa zëra dhe konkretisht 

zërat me numër rendor 8, 13,14,15,17,18,19,36 rezulton se, diferenca ndërmjet çmimit të ofertuar 

dhe çmimit kosto për njësi është me vlerë negative ç’ka do të thotë që operatori ekonomik “Rama 

Graf” sh.p.k. nuk garanton autoritetin kontraktor se mund të marrë përsipër realizimin me sukses 

të kontratës së furnizimit. Gjithashtu nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar, nga ana e 
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ofertuesit nuk rezulton të jenë parashtruar të dhëna, fakte apo garanci në referim nenit 56 të Ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi provueshmeria e këtij kriteri 

është esenciale duke garantuar autoritetin kontraktor jo vetëm për realizimin e furnizimeve, por 

për realizimin e tyre sipas standarteve të kërkuara në cilësi dhe sasi dhe me çmimin konkurues të 

ofertuar. Bazuar në arsyetimin dhe faktet e shtjelluara më lart, Komisioni i Prokurimit Publik 

gjykon se nga ana e operatorit ekonomik, oferta e të cilit në zbatim të formulës të përcaktuar në 

legjislacion ka dalë anomalisht e ulët, janë paraqitur sqarime dhe dokumentacion jo bindës që të 

argumentojnë ofertën anomalisht të ulët (në kuptim të: metodës së përzgjedhur, zgjidhjeve teknike 

të posaçme, kushte përjashtimisht favorizuese që gëzon ofertuesi apo origjinaliteti i punës së 

propozuar), duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në të gjithë elementët e saj me 

qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme. 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Inpress” sh.p.k. qëndron. 

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 ankesën e operatorit ekonomik “Inpress” sh.p.k. për procedurën e prokurimit 

“Kërkesë për Propozim”, me nr. REF-10209-02-22-2019, me objekt “Loti IV Blerje 

shtypshkrimesh për Spitalin Universitar Obstetrik –Gjinekologjik “Mbretëresha 

Geraldina”, me fond limit 1.637.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 20.03.2019, nga 

autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.” 

2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik 

“Rama Graf” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara, duke e skualifikuar këtë 

operator ekonomik. 

3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik 

për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera. 

4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori 

ekonomik “Inpress” sh.p.k. 

5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Nr. 753 Protokolli;Datë 24.04.2019             

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

                  Nënkryetar                 Anëtar                 Anëtar      Anëtar 

   Enkeleda Bega  Vilma Zhupaj Lindita Skeja  Merita Zeqaj 

 

Kryetar 

Evis Shurdha 


