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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

 

V E N D I M 

 

K.P.P 337/2019 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha   Kryetar 

Enkeleda Bega  Nënkryetar 

Vilma Zhupaj   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 05.06.2019 shqyrtoi ankesën me:  

 

Objekt: Modifikimi i dokumentave të tenderit të 

procedurës së 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 Lekë pa tvsh, 

parashikuar për tu zhvilluar në datën 30.04.2019 

nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sha. 

 

Ankimues:     “Adel Co” shpk 

     Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi”, Tiranë 

 

    “Albdesign PSP” shpk 

    Rruga “Cerciz Topulli”, Nr.17 Kashar Tiranë 

 

Autoriteti Kontraktor:   “Posta Shqiptare” sh.a. 

Rr.“Reshit Çolloku”, Nr. 4 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 Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 
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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 

ankimueseve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

V ë r e n: 

 

I 

Vlerësimi paraprak 

 

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga  

operatorët ekonomikë ankimues, 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.2. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe 

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

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

kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;  

 

I.3. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe 

Komisionit të Prokurimit Publik; 

 

Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e 

ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues. 

 

II 

Rrethanat e çështjes 

 

II.1. Në datën 29.03.2019 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 Lekë pa tvsh, parashikuar për 

tu zhvilluar në datën 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sha. 

 

II.2. Në datën 02.04.2019 operatori ekonomik “Adel Co” shpk  ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme 

të prokurimit me argumentat si më poshtë: 
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- 2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për 

numrin e punonjësve të siguruar për periudhen Shkurt 2018-Janar 2019, shoqëruar 

me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të 

konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 12 

(dymbëdhjetë) punonjës të siguruar në muaj. 

Kriteri sa më sipër nga ana juaj përcakton që operatorët ekonomikë duhet të kenë 12 

punonjës të siguruar në muaj, për periudhën Shkurt 2018-Janar 2019. Ju bëjmë me 

dije se ky kriter nuk është në përputhje me LPP . Në cilindo kompani qofshin këto të 

vogla , të mesme apo të mëdha herë pas here ka lëvizje të punonjësve për arsye 

objektive apo subjektive. Prandaj konsiderohet një kriter i cili kufizon pjesmarrjen e 

operatorëve të mundshëm ekonomikë. Do të ishte konform legjislacionit të fushës së 

prokurimeve publike kriteri i cili kërkon një punësim mesatar të punonjësve.  

Kërkojmë që autoriteti kontraktor të përcaktojë një kriter i cili kërkon një punësim 

mesatar të punonjësve.  

 

 

-  2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë departament të parapërgatitjes me 

pajisje CTP (compjuter to plate) të vërtetuar me faturë blerje ose dokument 

zhdoganimi. 

- 2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë makineri printuese serigrafike, të vertetuar 

me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

- 2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të disponojë makinë printuese Offset me 5 ngjyra, të 

vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi (ose ekuivalente)  

- 2.3.9. Operatori ekonomik duhet që të deklaroj se në departamentin për prodhimin e 

pullave, të ketë Densiometer ngjyre për përcaktimin e ngjyrave. Për këtë, duhet të 

paraqesë faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

- 2.3.10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë makineri birosje (preforimi) për 

pullën, të vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

Ne mendojmë se si dokumentacion provues për vërtetimin e një makinerie duhet të 

jetë edhe fatura edhe deklarata e zhdoganimit në rastin kur makineritë janë blerë 

jashtë Republikës së Shqipërisë  po edhe brenda saj i iniciuar kjo nga rëndësia e 

mallit objekt kontrate që do prokurohet. Duke njohur tregun aktual ku pjesa më e 

madhe e makinerive dhe mallrave i shiten disa herë personave të ndryshëm është e 

rëndësishme të provohet që pala e cila i shet mjetin/makinerinë operatorit ekonomik 

pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi , të provojë se e ka fituar sendin në mnëyrë të 

ligjshme  dhe në përputhje me ligjin. Kjo procedurë është gjëja më normale që bëhet 

nga cdo blerës pasi gjëja e parë që verifikohet  është si e ka fituar shitësi pronësinë 

mbi sendin që do të shesë , pra nëse sendi është i ligjshëm apo jo. Rëndësia e 

vërtetimit të këtij elementi është thelbësore pasi në rast se sendi është blerë te një 

shitës që se ka fituar pronësinë në mënyrë të ligjshme atherë ky send mund të bëhet 
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objekt pretendimi nga palët e treta  në cdo kohë gjë e cila rezikon realizimin me 

sukses të kontratës që prokurohet por njëkohësisht cënon konkurencën dhe barazinë 

në procedurën e prokurimit duke konkuruar në mnëyrë të padrejtë me operatorët 

ekonomikë që krijojnë bindje të theksuar mbi realizimin me sukses të kontratës që 

prokurohet. Duke qenë se është një kontrtaë me një objekt të vecantë është e 

rendësishme që këto makineri vërtet të disponohen nga operatori ekonomik ofertues 

dhe jo të bëhen spekullime dhe falsifikime vetëm me qëllim kualiifkimi gjë e cila do të 

conte në një dështim të procedurës së prokurimit ose një një produkt final jo sipas 

kritereve të përcaktuara nga AK në DT. Sa më sipër kërkojmë modifikimin e këtij 

kriteri që operatori ekonomik të vërtetojë disponimin e makinerive të kërkuara nga  

ana juaj me faturën e blerjes por edhe me deklaratën e zhdoganimit njëkohësisht. 

 

 

- 2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të ruajtura për 

magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera sigurie. 

Për këtë duhet të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë 

dhurimi ose kontratë qiraje të noterizuar të ambientit.  

Ju keni përcaktuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë ambinete të sigurta 

për magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme për vërtetimin e së cilës duhet 

të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë dhurimi ose 

kontratë qeraje të noterizuar të ambjentit.  Ne mendojmë se për sigurinë e ambjentit 

të magazinimit është e rëndësishme që operatori ekonomikë të verifikojë që ka shlyer 

të gjitha detyrimet tatimore që rëndojnë mbi pronën sipas legjislacionit në fuqi të 

vërtetuara këto me mandatin bankar. Arsyeja se pse kërkojmë ndryshimin e këtij 

kriteri është se nëse nga fitimi i pronësisë në një nga format e shprehura në kriteret 

për kualifikim nuk ka përmbushur të gjitha detyrimet ligjore, financiare mund të 

rzultojë në një humbje të pronësisë apo tjetërim të saj gjë që do conte në  mosrealizim 

të kontratës. Sa më sipër kërkojmë modifikimin e kriterit të mësipërm duke përcaktuar 

paraqitjen nga operatorët ekonomikë edhe të mandatit bankar që vërteton shlyerjen e 

detyrimeve monetare për ambjentin e magazinimit sipas legjislacionit të fuqi. 

 

- 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. 

Në rastin konkret ju si AK keni kërkuar që operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dorazi një kampion të bllokut 1/a sipas skedës teknike. Në gjykimin tonë duke u nisur 

nga rëndësia, specifika, e mallit objekt prokurimi dhe vlera e tyre ky kriter nuk është 
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në proporcion , pasi vetëm kërkimi i bllokut si kampion në ditën dhe hapjen e ofertave 

nuk është i mjaftueshëm për të krijuar bindjen që operatori ekonomik është në 

standartet e duhura dhe do të paraqesë mallin në cilësinë  e kërkuar nga ana juaj.  

Pra ne gjykojmë që është tepër e rëndësishme që të kërkoni të paraqiten edhe 

kampione të tjera si garanci  për cilësinë që ofrojnë operatorët ekonomikë potencial 

pjesmarrës në procedurën e prokurimit, sic është edhe karneta. Këto mostra që ne 

propozojmë do vendosë OE në kushte konkurimi në nivel me kontratën dhe rëndësinë 

e saj. 

Për sa më sipër kërkojmë modifikimin e DST duke përcaktuar që operatorët 

ekonomikë pjesmarrës në datën dhe hapjen e ofertave duhet të paraqesë dorazi një 

kampion të bllokut dhe karnete sipas skedës teknike.  

 

II.3. Me shkresën nr.897/6 prot datë 03.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit ku ka vendosur mospranimin e ankesës. 

 

II.4. Në datën 11.04.2019 pala ankimuese “Adel Co” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor. 

 

II.5. Në datën 04.04.2019 operatori ekonomik “Albdesign PSP” shpk  ka paraqitur ankesë 

pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së 

mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë: 

 

- Në datën 08.03.2019 me anë të shkresës nr.2233 datë 08.03.2019 të APP është marrë 

vendimi nr.2 datë 08.03.2019 . Në vendimin e mësipërm është vendosur që në DT 

shtohet shtojca “Deklaratë për Paraqitjen e Ofertës së Pavarur” si dhe në të gjithë 

dokumentat e procedurave bëhen disa shtesa sipas formularëve bashkëlidhur 

vendimit. Referuar dispozitivit të vendimit të APP vendimi ka hyrë në fuqi nga data 

11.03.2019. Pasi morrëm në shqyrtim DT të procedurës së prokurimit objekt ankimi 

konstatojmë se autoriteti juaj kontraktor në publikimin e procedurës së prokurimit 

megjithse kjo e fundit është publikuar në datë 29.03.2019 pasi ka hyrë në fuqi 

Vendimi nr.2 datë 08.03.2019 i APP, sërish ka përdorur në publikimin e dokumentave 

setin e dokumentave të procedurës së hapur të shfuqizuar dhe nuk i ka hartuar në 

përputhje me dokumentat standarte për vitin 2019 tashmë në fuqi nga data 

11.03.2019.  Nga krahasimi i dokumentave të procedurës së prokurimit konsttaojmë 

se së pari autoriteti kontraktor nuk ka përfshirë në setin e dokumentave shtojcën 2/1  

Deklartaë  për paraqitjen e ofertë të pavarur”. Sa më sipër akti administrativ për 

publikimin e procedurës së mësipërme të prokurimit duke përdorur një SET DST të 

shfuqizuar nga APP shfaq paligjshëmri dhe për rrjedhojë procedura e mësipërme e 

prokurimit duhet modifikuar. 
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- Kriteret e vecanta të kualifikimit janë hartuar në kundërshtim me nenin 46 të LPP. 

2.3.7. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të përcaktojë se 

disponon  ambiente ku do të kryhen proceset e prodhimit të pullës të cilat duhet të 

jenë të monitoruara me kamera 24 orë pa ndërprerje, gjatë gjithë kohës së prodhimit.  

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të ruajtura për 

magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera sigurie. 

Për këtë duhet të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë 

dhurimi ose kontratë qiraje të noterizuar të ambientit.  

Pasi shqyrtuam  kërkesën tuaj në kriteret e vecanta të kualifikimit konstatojmë se 

megjithëse autoriteti juaj kontraktor ka parashikuar disponueshëmrinë e mjediseve të 

sigurta për magazinimin e letrës dhe për proceset e prodhuimit të cilat duhet të jenë 

të monitoruara me kamera, në plotësim të kritereve të vecanta të kualifikimit ka 

kërkuar vetëm të dorëzuar akti i pronësisë së qirasë së mjedisve të propozuara. Në 

interpretim të kërkesës së autoritteit tuaj kontraktor , vlerësojmë se kërkesa e 

mësipërmelidhet me garancinë që kërkoni ju si AK për sigurinë e mjediseve ku do të 

magazinohet letra dhe do të ndiqen proceset e tjera të punës për prodhimin  e pullave 

postare. Megjithse synimi i autoritetit tuaj kontraktor është i qartë mënyra e 

përmbushjes se tij nuk arrin të plotësojë as minimumin e kërkesave që ju vetë keni 

parashikuar. Së pari konstatojmë se referuar kriterve të vecanta është kërkuar 

disponueshmëria e kamerave të sigurisë së mjediseve dhe në asnjë rast nuk është 

kërkuar një kokumnetacion provues mbi disponueshmërinë e kamerave.  Së dyti edhe 

në hipotezën se ju do të kërkoni provueshmërinë e kamerave me dokumentacion 

shoqërues sërish në mënyrë që të plotësohet edhe synimi i kërkuar gjykojmë se duhet 

të saktësoni që kamerat e sigurisë të jenë profesionale. Akoma më tej fakti që një 

operator ekonomik disponon kamera të sigurisë në një mjedis nuk garanton 

autoritetin tuaj kontraktor se mjedisi është i sigurtë, pasi vetëm monitorimi i 

kamerave të sigurisë është nje element kyc për pas ndodhjes së ngjarjeve të rezikshme 

(djegje, vjedhje), ndërkohë që e vetmja mënyrë që përfaqëson nivelin minimal të 

sigurisë së kërkuar nga AK është ruajtja e mjedisve me shoqëri provate të sigurimit 

fizik me roje dhe ose monitorim me kamera dhe sistem alarmi.  

Për rrjedhojë kërkojmë modifikimin e kriterit të mësipërm duke mos kërkuar vetëm 

vetëdeklarim por duke kërkuar që operatori ekonomik të disponojë kontratë për 

ruajtjen e mjediseve me roje dhe ose shërbim sistem alarmi të monitoruar nga qendra 

e kontrollit për mjediset ku do të magazinohet letra dhe kryhet procesi i prodhimit në 

përputhje me ligjin 75/2014. 

 

 

- 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 ;   
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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. 

 

Vlerësojmë se kërkesa e AK nuk është në proporcion  me natyrën dhe volumin e 

procedurës së prokurimit objekt ankimi. Së pari qëllimi bazë i AK lidhet me garancinë 

e kërkuar se operatori ekonomik disponon kapacitetin teknik për realizmin me sukses 

të kontratës. Në rastin konkret elementët kyc të realizimit të kontratës provohen me 

anë të disponueshmërisë së  mjeteve dhe pajisjeve  dhe stafit  teknik të kualifikuar. Në 

DT keni kërkuar edhe maineri për reaizimin e kontratës.  Vlerësojmë se për sa kohë 

që prodhimi i mallit (pullave) të kërkuar nga AK lidhet ngushtësisht me procese 

teknike të kryera nga makineri të posacme të cilat janë kërkuar nga autorittei juaj 

kontraktor , atëherë vlerësojmë se kërkesa e shtuar për dorëzimin e mostrave nuk 

është një kërkesë në proporcion me natyrën, volumin e kontratës pasi garancia për 

realizimin me sukses të kontratës garantohet me disponueshmërinë e mjeteve dhe 

pasjisjeve speciale.  Akoma më tej AK juaj ka parashikuar edhe kontrollin fizik  në 

terren të kapacitetot teknik ku në kriteret e vecanta të kualifikimit ka parashikuar se 

KVO i lind e drejta që para shpalljes së kalsifikimit të bëjë verifikimin në vend të 

pajisjeve dhe ambjentit të kërkuar sa më sipër. Në rast të mospërmbushjes në vend 

nga operatori ofertues Komisionit i lind e drejta e skualifikimit të ofertuesit. Në rastin 

konkret dorëzimi i mostrave nuk ka asnjë rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike pasi 

me anë të disponimit të mjeteve dhe stafit teknik të kualifikuar provohet edhe 

plotësimi i kapacitetit teknik. Gjithashtu kriteri i mësipërm është në kundërshtim edhe 

me vetë nenin 27 pika 6 e VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar pasi ka kërkuar 

ndër të tjera  se ”Kampioni i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë 

elektronike së bashku me dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.  Kërkesa për 
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dorëzimin e një mostre në formë elektornike është kërkesë e palgjikshme pasi me anë 

të një mostre elektronike autorittei kontraktor nuk mund të kryejë asnjë nga veprimet 

proceduriale të parashikuara nga ligji për vlerësmin e mostrës nëse kjo është në 

përputhje me specifikimet teknike. 

 

- Gjithashtu konstatojmë se nga ana e AK është kërkuar që operatori ekonoik duhet të 

dorëzojë edhe : 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. 

Në shtojcën 10  “Specifikimet teknike” të DT parashikohet se b  Birosja në tabakun 

pullë të karnetit, të emisionit  Europa 2019 -  Zogjtë do jetë vetëm tek pullat jo në të 

gjthë tabakun, formati i karnetit pullë është 120 x 90 mm si më poshtë:  

Në rastin konkret sërish konstatojmë se nga ana e AK është kërkuar dorëzimi i një 

tabaku letre të birosur, ndërkohë që referuar specifikimeve teknike parashikohet se 

birosja do të jetë vetëm tek pullat dhe jo tek i gjithë tabaku. Sa më sipër konstatojmë 

se nga ana e AK është kërkuar dorëzimi i një msotre malli që nuk ka asnjë lidhje me 

produktin final të kërkuar e për rrjedhojë nga ana e AK nuk mund të kryhet procesi i 

verifikimit të specifikimeve teknike të mallit të kërkuar me atë të dorëzuar në formën e 

mostrës.  

Së dyti konstatojmë se nga ana e AK është kërkuar dorëzimi i mostrës për cdo produkt 

të kërkuar, Në rastin konkret gjykojmë se në tërësi kriteri është i ekzagjeruar pasi 

duke kërkuar mostra për cdo produkt të cilat duhet të prodhohen eskluzivisht vetëm 

për këtë procedurë prokurimi dhe nuk mund të jenë pjesë e qarkullimit të lirë civil (në 

shit blerje)  përbën një kosto të shtuar për OE. Proceset parapërgatitore të para 

prodhimit të mostrave dhe prodhimi i tyre kanë një kosto shumë të lartë dhe në 

përfundim të procesit nëse OE nuk shpallen fitues këto mostra dalin jashtë funksionit  

duke humbur vlerën e tyre ekonomike. Gjykojmë se AK gëzon të gjithë garancinë 

proceduriale edhe përmes kryerjes së testimeve dhe inspektimeve para dorëzimit të 

mallit për të garantuar se mallrat e dorëzuar përmbushin specifikimet teknike të 

kërkuara.  Sa më sipër kërkojmë heqjen e kritereve për dorëzimin e mostrave fizikisht 

dhe në formë elektronike në cilësinë e një kriteri në kundërshtim me ligjin dhe aspak 

proporcional. 

  

II.6. Me shkresën nr.847/10 prot datë 08.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit ku ka vendosur pranimin pjesërisht të  ankesës lidhur me shtojcën “Deklaratë për 

Paraqitjen e Ofertës së Pavarur”, duke bërë dhe modifikimet përkatëse në SPE. 

 

II.7. Në datën 16.04.2019 pala ankimuese “Albdesign PSP” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor. 
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II.8. Nëpërmjet shkresës nr.847/1 prot., datë 23.04.2019 protokolluar me tonën me nr.672/2 

datë 24.04..2019  dhe 847/17 prot datë 23.04.2019 protokolluar me tonën me nr.702/2 datë 

24.04.2019 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit 

Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit. 

 

 

 

III 

 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me 

shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e 

ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

Arsyeton 

 

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk  për shtimin e 

kritereve  2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë departament të parapërgatitjes me 

pajisje CTP (compjuter to plate) të vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë makineri printuese serigrafike, të vertetuar me faturë 

blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të disponojë makinë printuese Offset me 5 ngjyra, të 

vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi (ose ekuivalente)  

2.3.9. Operatori ekonomik duhet që të deklaroj se në departamentin për prodhimin e pullave, 

të ketë Densiometer ngjyre për përcaktimin e ngjyrave. Për këtë, duhet të paraqesë faturë 

blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë makineri birosje (preforimi) për pullën, të 

vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të ruajtura për magazinimin 

e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera sigurie. Për këtë duhet të 

paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë dhurimi ose kontratë qiraje 

të noterizuar të ambientit.  

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”me argumentat se me argumentat se : kriteri që 

operatori ekonomik të vërtetojë disponimin e makinerive të kërkuara nga  ana juaj me faturën e 

blerjes por edhe me deklaratën e zhdoganimit njëkohësisht. Sa më sipër kërkojmë modifikimin e 

kriterit të mësipërm duke përcaktuar paraqitjen nga operatorët ekonomikë edhe të mandatit 

bankar që vërteton shlyerjen e detyrimeve monetare për ambjentin e magazinimit sipas 
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legjislacionit të fuqi. Pra ne gjykojmë që është tepër e rëndësishmeqë të kërkoni të paraqiten edhe 

kampione të tjera si garanci  për cilësinë që ofrojnë operatorët ekonomikë potencial pjesmarrës 

në procedurën e prokurimit, sic është edhe karneta. Këto mostra që ne propozojmë do vendosë 

OE në kushte konkurimi në nivel me kontartën dhe rëndësinë e saj”, si dhe pretendimit të 

operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk për shtimin e kritereve  2.3.7. Operatori Ekonomik 

duhet të paraqesë një deklaratë ku të përcaktojë se disponon  ambiente ku do të kryhen proceset e 

prodhimit të pullës të cilat duhet të jenë të monitoruara me kamera 24 orë pa ndërprerje, gjatë 

gjithë kohës së prodhimit.  2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të 

ruajtura për magazinimin e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera sigurie. 

Për këtë duhet të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë dhurimi ose 

kontratë qiraje të noterizuar të ambientit, me argumentat se “Për rrjedhojë kërkojmë modifikimin 

e kriterit të mësipërm duke mos kërkuar vetëm vetëdeklarim por duke kërkuar që operatori 

ekonomik të disponojë kontratë për ruajtjen e mjediseve me roje dhe ose shërbim sistem alarmi të 

monitoruar nga qendra e kontrollit për mjediset ku do të magazinohet letra dhe kryhet procesi i 

prodhimit në përputhje me ligjin 75/2014’, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, 

III.1.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen kriteret si më poshtë: 

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë departament të parapërgatitjes me pajisje CTP 

(compjuter to plate) të vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë makineri printuese serigrafike, të vertetuar me faturë 

blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të disponojë makinë printuese Offset me 5 ngjyra, të 

vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi (ose ekuivalente)  

2.3.7. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të përcaktojë se disponon  

ambiente ku do të kryhen proceset e prodhimit të pullës të cilat duhet të jenë të monitoruara 

me kamera 24 orë pa ndërprerje, gjatë gjithë kohës së prodhimit.  

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë ambiente të sigurta dhe të ruajtura për magazinimin 

e letrës dhe për produktet e gatshme të siguruara me kamera sigurie. Për këtë duhet të 

paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë shitblerje ose kontratë dhurimi ose kontratë qiraje 

të noterizuar të ambientit. 

2.3.9. Operatori ekonomik duhet që të deklaroj se në departamentin për prodhimin e pullave, 

të ketë Densiometer ngjyre për përcaktimin e ngjyrave. Për këtë, duhet të paraqesë faturë 

blerje ose dokument zhdoganimi. 

2.3.10. Operatori Ekonomik duhet të disponojë makineri birosje (preforimi) për pullën, të 

vërtetuar me faturë blerje ose dokument zhdoganimi. 

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. 
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III.1.2.  Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të 

ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve 

publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim 

të tij” 

 

III.1.3. Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të 

ndryshuar parashikohet se:  “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën 

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

përcaktuara në këtë ligj” 

 

III.1.4. Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, të ndryshuar parashikohet se: 

Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose 

rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me 

këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.  

1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen 

pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në 

faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 

Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar 

parashikohet se: 

Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një 

vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, 

ka të drejtë: 

a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për 

objektin e ankesës; 

b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të 

nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato 

specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj; 

c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me 

procedurën e prokurimit të kontratës;  

ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese. 

 

III.1.5. Në nenin 31 të 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” parashikohet si vijjon: 

1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: 

a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk 

përbëjnë shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit 

rezultojnë të paprovuara; ose 
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b) Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një afat 

kohor. 

2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një 

vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe 

kontrata e prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë: 

a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, 

duke udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e 

procedurës së prokurimit; 

b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të 

nxjerrë në kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit në 

përputhje me ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim; 

c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi 

korrigjimin e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit; 

d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin 

kontraktor për rifillimin e procedurës së prokurimit. 

 

III.1.6. Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se : “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse 

për: 

- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen 

e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik; 

- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti); 

- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme; 

- hartimin e urdhrit të prokurimit; 

- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që 

u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet 

teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme; 

- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;  

- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument 

tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet e 

mbledhjeve, kur është rasti; 

- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve 

ekonomikë me kërkesë të tyre, kur është rasti.” 

 

III.1.7. Referuar metodës së intepretimit sistematik (domethenjen e drejtë të normës juridike 

duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik), Komisioni i Prokurimit 

Publik  gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë nga ligji si organi më i lartë 

i shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike ( neni 19/1 e vijues i LPP-së)  dhe 

autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të procedurave të prokurimit ( neni 12 
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i LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për 

pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në nenin 63 pika 1.1. të LPP-së, parashikohet 

se  “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen 

pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në 

faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.” KPP gjykon se, që  të justifikohet 

ligjërisht kërkimi për njohjen ose rivendosjen e një të drejte të shkelur ose të mohuar duhet që 

të bëhet vetëm prej atij që i përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e shkelur prej një të treti 

dhe vetëm kundër atij që me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesin 

(legjitimimi pasiv), duke justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e organit 

administrativ për të ndaluar ose për të zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose veprimeve 

(legitimation ad causam),  pra operatori ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i 

ligjshëm është cënuar nga vendime dhe veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor.  Në 

rastin konkret, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për 

kundërshtimin e kritereve të veçanta të kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci 

të plota operatorëve ekonomikë ankimues se procedurave për fitimin e kontratave publike, do 

ti nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të 

përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga neni 46 i ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në përpjestim me natyrën dhe 

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në rastin konkret, KPP gjykon 

se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar kriteret minimale 

kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit teknik  të 

operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi. 

Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit Publik, si 

organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte administrative ( 

dokumentet e procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të shprehet mbi 

kriteret kualifikuese dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë hartuar në 

përputhje me ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe 

kuadrin ligjor sektorial në fuqi që rregullon kontratën objekt prokurimi. Kompentenca e 

mësipërme është shprehur në disa drejtime në ligjin për prokurimin publik në fuqi, ku nën 

nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex specialis parashikohet se ndër kompetencat e Komisionit të 

Prokurimit Publik janë ato të anulimit, plotësisht ose pjesërisht, një veprimi ose vendimi të 

autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të 

hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë 

ligj.  Në rastin konkret, KPP gjykon se objekti i ankesës së operatorëve ekonomikë ankimues 

nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( 

verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe volumin e 

kontratës, apo në rast se specifikimet teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por 

mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se 

kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të 

parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto të 

fundit, ( vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk janë në përputhje 

me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e paraqitjes së ankesës pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik. KPP në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e 
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autoritetit kontraktor ( njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen 

pjesë në procedurat e prokurimit publik. 

 

Sa më sipër pretendimet e ankimueseve nuk qëndrojnë. 

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk 2.3.2 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e 

punonjësve të siguruar për periudhen Shkurt 2018-Janar 2019, shoqëruar me listë pagesat e 

sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet 

tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 12 (dymbëdhjetë) punonjës të 

siguruar në muaj. Kriteri sa më sipër nga ana juaj përcakton që operatorët ekonomikë duhet 

të kenë 12 punonjës të siguruar në muaj, për periudhën Shkurt 2018-Janar 2019. Ju bëjmë 

me dije se ky kriter nuk është në përputhje me LPP . Në cilindo kompani qofshin këto të vogla 

të mesme apo të mëdha herë pas here ka lëvizje të punonjësve për arsye objektive apo 

subjektive. Prandaj konsiderohet një kriter i cili kufizon pjesmarrjen e operatorëve të 

mundshëm ekonomikë. Do të ishte konform legjislacionit të fushës së prokurimeve publike 

kriteri i cili kërkon një punësim mesatar të punonjësve.  Kërkojmë që autoriteti kontraktor të 

përcaktojë një kriter i cili kërkon një punësim mesatar të punonjësve”,  Komisioni i 

Prokurimit Publik vëren se, 

III.2.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen kriteret si më poshtë: 

 

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e 

punonjësve të siguruar për periudhen Shkurt 2018-Janar 2019, shoqëruar me listë pagesat e 

sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet 

tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 12 (dymbëdhjetë) punonjës të 

siguruar në muaj. 

III.2.2.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 përpjesëtim me 

natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.  

Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha  

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e 

tenderit….”.  

III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kriteret për kualifikim vendosen 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 
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të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit 

kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të 

lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik 

duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të qëllimit 

dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik. 

III.2.4. Komisioni vlerëson se kriteri i sipërcituar nuk është hartuar tërësisht në përputhje me 

frymën e legjislacionit të prokurimit publik pasi ka kufizuar konkurencën ndërmjet 

operatorëve ekonomikë duke përfshirë në të vetëm ata operatorë të cilët plotësojnë numrin e 

kërkuar prej 12 punonjësish në muaj duke përjashtuar kështu operatorë të tjerë ekonomikë të 

cilët edhe pse mund të garantojnë një furnizim me cilësi të mallit si dhe mund të përmbushin 

të gjitha kriteret kualifikuese për këtë procedurë prokurimi do të penalizohen vetëm për faktin 

se nuk përmbushin numrin e kërkuar të punonjësve për  cdo muaj.  

Në këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin sa më 

sipër duke kërkuar një numër mesatar punonjësish për periudhën e kërkuar dhe jo 12 punonjës 

për cdo muaj me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së  operatorëve ekonomikë në 

respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:   

2. Qëllimi i këtij 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.  

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. Në këtë kuptim referuar bazës ligjore sa më sipër 

autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e kriterit sa më sipër duke kërkuar një 

numër mesatar prej 12 punonjësish për periudhën Shkurt 2018-Janar 2019 në respekt të 

hapjes së konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë. 

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Adel Co” shpk qëndron. 

 

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk për 

modifikimin e kriterit: 

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:   

e) Letër pulle  90% e bardhë me peshë 102gr/m2 ;   
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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 që të mos hiqet nga zarfat apo çdo material tjetër 

filatelik apo postar ; 

h) 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. 

 

Vlerësojmë se kërkesa e AK nuk është në proporcion  me natyrën dhe volumin e 

procedurës së prokurimit objekt ankimi. Së pari qëllimi bazë i AK lidhet me garancinë 

e kërkuar se operatori ekonomik disponon kapacitetin teknik për realizmin me sukses 

të kontratës. Në rastin konkret elementët kyc të realizimit të kontratës provohen me 

anë të disponueshmërisë së  mjeteve dhe pajisjeve  dhe stafit  teknik të kualifikuar. Në 

DT keni kërkuar edhe maineri për reaizimin e kontartës.  Vlerësojmë se për sa kohë 

që prodhimi i mallit (pullave) të kërkuar nga AK lidhet ngushtësisht me procese 

teknike të kryera nga makineri të posacme të cilat janë kërkuar nga autorittei juaj 

kontraktor , atherë vlerësojmë se kërkesa e shtuar për dorëzimin e mostrave nuk është 

një kërkesë në proporcion me natyrën, volumin,e konstratës pasi garancia për 

realizimin me sukses të kontratës garantohet me disponueshmërinë e mjeteve dhe 

pasjisjeve speciale.  Akoma më tej AK juaj ka parashikuar edhe kontrollin fizik  në 

terren të kapacitetit teknik ku në kriteret e vecanta të kualifikimit ka parashikuar se 

KVO i lind e drejta që para shpalljes së kalsifikimit të bëjë verifikimin në vend të 

pajisjeve dhe ambjentit të kërkuar sa më sipër. Në rast të mospërmbushjes në vend 

nga operatori ofertues Komisionit i lind e drejta e skualifikimit të ofertuesit. Në rastin 

konkret dorëzimi i mostrave nuk ka asnjë rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike pasi 

me anë të disponimit të mjeteve dhe stafit teknik të kualifikuar provohet edhe 

plotësimi i kapacitetit teknik. 

Gjithashtu kriteri i mësipërm është në kundërshtim edhe me vetë nenin 27 pika 6 e 

VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar pasi ka kërkuar ndër të tjera  se ”Kampioni 

i paraqitur dorazi duhet të dorëzohet edhe në rrugë elektronike së bashku me 
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dokumentacionin tjetër pjesë të ofertës.  Kërkesa për dorëzimin e një mostre në formë 

elektornike është kërkesë e palgjikshme pasi me anë të një mostre elektronike 

autorittei kontraktor nuk mund të kryejë ansjë nga veprimet proceduriale të 

parashikuara nga ligji për vlerësmin e mostrës nëse kjo është në përputhje me 

specifikimet teknike”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, 

 

III.3.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen 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.3.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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 “Kontrata e Mallrave” pika 3 të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të 

Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar 

parashikohet 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.”  
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III.3.4. Në nenin 27 pika 6 gërma “a”të  VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet 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 anulimitdhe/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. 

 

Komsioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme 

teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka 

në funksion realizimit me sukses të kontratës.  

 

III.3.5. Në interpretimin teleologjik (qëllimit) të dispozitës së sipërcituar, KPP gjykon se, 

qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë së 

autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së 

verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuar nga autoriteti kontraktor  

në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në 

specifikimet teknike të procedurës së prokurimit. Në rastin konkret Komisioni gjykon se 

autoriteti kontraktor ka kërkuar mostra për produktet e prokuruara të cilat nuk janë të 

ekzagjeruara në numër dhe dorëzimi i mostrave është i rëndësishëm për autoritetin kontraktor 

në funksion të verifikimit të përpuethshmërisë së specifikimeve teknike me mostrat e 

dorëzuara me qëllim realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi. Sa më sipër KPP 

gjykon se  kriteri për paraqitjen e mostrave është në përputhje me dispozitat ligjore të 

sipërcituara, proporcionale me objektin e prokurimit dhe lehtësisht e mundur për tu 

përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë. 

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk nuk qëndron. 

 

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” shpk për 

modifikimin e kriterit “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. 
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Në shtojcën 10  “Specifikimet teknike” të DT parashikohet se b  Birosja në tabakun pullë të 

karnetit, të emisionit  Europa 2019 -  Zogjtë do jetë vetëm tek pullat jo në të gjthë tabakun, 

formati i karnetit pullë është 120 x 90 mm si më poshtë:  

Në rastin konkret sërish konstatojmë se nga ana e AK është kërkuar dorëzimi i një tabaku 

letre të birosur, ndërkohë që referuar specifikimeve teknike parashikohet se birosja do të jetë 

vetëm tek pullat dhe jo tek i gjithë tabaku. Sa më sipër konstatojmë se nga ana e AK është 

kërkuar dorëzimi i një mostre malli që nuk ka asnjë lidhje me produktin final të kërkuar e për 

rrjedhojë nga ana e AK nuk mund të kryhet procesi i verifikimit të specifikimeve teknike të 

mallit të kërkuar me atë të dorëzuar në formën e mostrës, Komisioni i Prokurimit Publik 

vëren se, 

III.4.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen kriteri si më poshtë: 

 

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. 

 

III.4.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit 

objekt ankimi përcaktohet si më poshtë: 

 

      4.b  Birosja në tabakun pullë të karnetit, të emisionit  Europa 2019 -  Zogjtë do jetë 

vetëm tek pullat jo në të gjthë tabakun, formati i karnetit pullë është 120 x 90 mm si 

më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.3. Referuar sa më sipër KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet  të sqarojë ankimuesin 

lidhur me faktin nëse birosja do të shtrihet në të gjithë tabakun e letrës sikundër është kërkuar 

në kriterin e vecantë të kualifikimit apo vetëm tek pullat sikundër është kërkuar në 

specifikimet teknike në përputhje me nenin 42 të LPP dhe të publikojë në sistemin e 

prokurimeve elektornike sqarimin e dhënë, në mënyrë që të shmanget cdo lloj konfuzioni 

lidhur me mënyrën e përmbushjes së kriterit. 
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk qëndron pjesërisht. 

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 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 

Vendos 

1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k 

për procedurёn 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 

Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 30.04.2019 nga autoriteti 

kontraktor, Posta Shqiptare sha. 

 

2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albdesign PSP” 

shpk për procedurën e prokurimit të sipërcituar. 

 

3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas 

konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.  

 

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

Publik për zbatimin e këtij vendimi. 

 

5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga 

operatori ekonomik ankimues “Adel Co” shpk dhe “Albdesign PSP” shpk. 

 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

Nr. 672 Protokolli,  Datë 11.04.2019  Nr.702 Protokolli; Datë 16.04.2019 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

    Nënkryetar            Anëtar        Anëtar 

Enkeleda Bega                            Vilma Zhupaj              Merita Zeqaj 

 

 

Kryetar 

        Evis Shurdha 
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